
……………..……………………………. 
(podpis wnioskodawcy) 

Miejsce i data wypełnienia wniosku 

…………………………………….. 

Wnioskodawca 

Imię i nazwisko albo nazwa: 

                                                                                                              

……………………………………………..…………….. 

Adres miejsca zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy: 

(ulica, numer domu i lokalu) 

………………………………….……………………….. 

(kod pocztowy, miejscowość) 

…………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

…………………………………………………………….         WÓJT GMINY KUNICE 

ul. Gwarna 1 

59-216 Kunice 

 

 

WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI  

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

Na podstawie art.155  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) wnoszę o zmianę decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 

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

z dnia ............................................ wydanej dla inwestycji polegającej na …………………………..…………...….. 

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

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

położonej na działce o numerze ewidencyjnym .....................................................................................  

w obrębie geodezyjnym ........................................................... w zakresie : ............................................. 

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

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

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

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1) kopa mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy ewidencyjnej, terenu objętego wnioskiem, zawierającej 

określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000 

(inwestycje liniowe 1:2000) i potwierdzone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (w 

przypadku zmiany załączników graficznych) 

2) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora wraz dokonaną opłatą skarbową – 17 zł. 

 

 



……………..……………………………. 
(podpis wnioskodawcy) 

Załącznik nr 1 do wniosku o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego  

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2018r. poz. 

2096)  

 

Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

jako strona postępowania administracyjnego  oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam zgody                               

na zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   

Nr …………………..z dnia …………………….wydaną przez Wójta Gminy Kunice. 

w zakresie: 

 

 

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

                                                                                                     (podpis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am  się i akceptuję  treść klauzuli informacyjnej    o przetwarzaniu 

danych osobowych.  

                                                                                              ………………………………………………… 

    Podpisy wnioskodawców lub pełnomocnika 

 

 

 
*- Niepotrzebne skreślić 



……………..……………………………. 
(podpis wnioskodawcy) 

 

Załącznik Nr 2 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, 

której dane dotyczą i w celu wykonania umowy. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kunice z siedzibą    w 59-

216 Kunicach,   ul. Gwarna 1 nr telefonu 76-85-75-322 e-mail: kunice@kunice.pl 

2. Informacje kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w 

Kunicach  - Katarzyna Graczyk  

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem  

i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, a także w celu 

związanym   z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań w oparciu o art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO                                                                                               

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania  przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach 

określonych  

w przepisach RODO. 

6. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 

umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania 

dokumentacji, ustalony  z odrębnymi przepisami.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych   z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-

prawnej.  W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.  

9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  lub 

profilowaniu. 

Zapoznałam/em się z klauzulą 

informacyjną                                                 …………………………..……………….. 

  

mailto:kunice@kunice.pl


……………..……………………………. 
(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 


