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Nr IN.6.2013

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu 

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Inwestycji

Pokój nr 5, tel. 0 25 757 91 50, e-mail: inwestycje@jakubow.pl

Godziny urzędowania:

                                       poniedziałek            730 – 1700

                                       wtorek – piątek       730 – 1530

                                       czwartek                 dzień wewnętrzny

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Marusa – stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o  zmianę decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu 

2. Załączniki:

             - oświadczenia stron o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji o warunkach 

               zabudowy i zagospodarowania terenu

Formularz do pobrania:

Wniosek

Druk oświadczenia

Opłaty:

Nie podlega

Czas załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni 

od dnia jej otrzymania

Podstawa prawna

Art. 155  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z  2016 roku, poz. 23)

Informacje dodatkowe



Brak

Sporządził:

Zbigniew Marusa

14.09..2016 rok

Sprawdził: 

Sekretarz Gminy 

Justyna Miłaczewska

Zatwierdził: 

Wójt

Hanna Wocial

Jakubów, dnia ........................... 
....................................................
(Nazwisko i imię wnioskodawcy)

....................................................
                  (Adres)

……………………………………..
            (nr telefonu)

Wójt Gminy Jakubów

Wniosek

Proszę o zmianę  decyzji  o warunkach zabudowy  wydaną  przez Wójta Gminy Jakubów,

z dnia ................................. Nr ..............................................., zmiana ma polegać na:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..........................................................................................................

....................................................
                                                                                         / Podpis wnioskodawcy/

Załączniki:
.....................................................................



.....................................................................

………………………., dnia .......................……
     
............................................
/nazwisko i imię/

.............................................
  /adres zamieszkania/

.............................................

Oświadczenie

Ja  niżej  podpisany(a)  ..................................................................  legitymujący(a)  się

numerem  dowodu  osobistego  .......................................  wyrażam  zgodę  na  zmianę  decyzji  o

ustaleniu  warunków  zabudowy  Nr  ..................................................z  dnia  ....................................

wydaną  przez  Wójta  Gminy  Jakubów,  dotyczącą

zmiany:  ..................................................................................................................................................

............

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

………………………………………..

/podpis składającego oświadczenie/


