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KARTA INFORMACYJNA 
Zmiana ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy 

 
I. Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.). 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 23 ze zm.) 
 

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże? 
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji 
Urzędu Gminy Sońsk przy ul. Ciechanowskiej 20, pok. 12, poniedziałek w godz. od 800 do 1630 
od wtorku do czwartku w godz. 800 do 1600 i w godz. od 800 do 1530 w piątek, 
tel.: (23) 671 38 14  
 
III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć? 
Wypełniony wniosek o zmianę ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy  
Załączniki: 

• Zgody stron postępowania na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy  

• Ewentualne upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu 
inwestora. 

 
IV. Ile muszę za to zapłacić? 
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 107 zł - nie dotyczy budownictwa 

mieszkaniowego oraz inwestorów zwolnionych na podstawie ustawy o opłacie skarbowej 
(opłaty dokonuje się gotówkowo w kasie Urzędu Gminy Sońsk lub bezgotówkowo na 
konto Urzędu Gminy, Bank Spółdzielczy w Gąsocinie nr 92 8218 0003 2001 0000 1052 
0002). Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, podając 
przyczynę oraz nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty 
skarbowej.  

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - należy załączyć w przypadku, 
gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu inwestora. Nie podlega zwrotowi opłata skarbowa 
za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 
odpisu, wypisu lub kopii. 
 
V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy? 
Do dwóch miesięcy zgodnie z art. 35 § 5 KPA. Termin uzależniony jest od uzyskania 
ewentualnych uzgodnień i opinii. 
 
VI. Co jeszcze muszę wiedzieć? 
Zgodnie z art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może 
być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji 
publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie 
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony. Zgoda strony stanowi podstawową przesłankę stosowania przepisu art. 
155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgoda stron nie może być ani dorozumiana, ani 
domniemana i winna być udzielona wprost i wyraźnie przez stosowne oświadczenie złożone 
organowi administracji publicznej. 
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem 
organu, który wydał decyzję.  
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