
Niniejsza karta zawiera opis podstawowej procedury i może nie uwzględniać szczególnych przypadków 
związanych z załatwieniem danej sprawy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Treść karty nie może 
być źródłem praw lub obowiązków wnioskodawcy, organu lub osób trzecich.  
  

Karta usługi Nr 7/RNG 
 ZMIANA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 
ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 
I. Forma realizacji usługi: 

 osobiście  przez pełnomocnika  listownie  fax  elektronicznie 
 inny: Nie dotyczy 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 
Strona, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy.  

III. Opis usługi: 
Wydanie decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy następuje wyłącznie na wniosek.  
W wyniku rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego wymagane jest uzyskanie zgody wszystkich stron postępowania na zmianę decyzji we wnioskowanym zakresie oraz dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia projektu decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy z innymi organami, wydawana jest decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 
1) Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy, 
2) pełnomocnictwo (jeśli zostało udzielone). 
V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 
1) nie podlega opłacie skarbowej 2) 17 zł za udzielone pełnomocnictwo. 

Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
Zachęcamy do skorzystania z dostępnego na stronie internetowej generatora druku przelewu. 
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Międzychód Nr 31 1020 4027 0000 1302 1219 1849.  Uiszczenia opłaty można dokonać bezpośrednio poprzez przelew bankowy lub w każdym punkcie przyjmowania opłat 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 
Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 
Stanowisko ds. planowania przestrzennego 
Referat/komórka odrębna:  Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
pokój:  302 telefon bezpośredni 95 748 8116 
adres e-mail: marta.mamzer@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy:  
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przesyłając je na adres: Burmistrz Międzychodu, Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód. 

IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  
1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 2) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej . 
X. Dodatkowe informacje/uwagi: 

 
XI. Formularze i wnioski do usługi: 
1) Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy. 



Szanowny Interesancie! – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z objaśnieniami pod wnioskiem (formularzem), celem ułatwienia wzajemnej współpracy (realizacji podania/wniosku). 
 

Dane Wnioskodawcy:     
1. Imię i Nazwisko lub Nazwa Podmiotu 
(może być pieczęć Podmiotu):  miejscowość  data 

 
 
 
  

WNIOSEK O: 
- zmianę decyzji o warunkach zabudowy 

2. Adres do korespondencji: 
 
 
 

   

 Miejsce na pieczęć wpływu do Urzędu: 
3. Telefon kontaktowy:    
  Burmistrz Międzychodu 
4. Adres e-mail:  Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 
  ul. Marszałka Piłsudskiego 2 
5. Numer PESEL (osoby fizyczne):  64-400 MIĘDDZYCHÓD 
   
6. Numer Regon (osoby prawne):   
   
 

Korzystając z przysługującego mi uprawnienia zwracam się o: 
dokonanie zmiany w decyzji Burmistrza Międzychodu ………………………………………………………………………..………….  
z dnia ……………………………………wystawionej na rzecz ………………………………………………….…………………………… 
zamieszkałego w/z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………….……….. 
dla działki o numerze ewidencyjnym ........................... położonej w obrębie …………………………………………... 
Zmiana ma polegać na: ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Szanowny Interesancie! – wskazanie danych w pkt.: 1 i 2 – jest obowiązkowe. 3 i 4 – ułatwi nam wzajemny kontakt 
5 lub 6 – umożliwi Tobie „śledzenie” realizacji spraw na stronie internetowej Urzędu pod adresem: ……………………………………………… 

 
 
 
 

Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika, pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 
 
Niniejszy wniosek/podanie stanowi załącznik do karty usługi Nr 7/RNG 

 


