
 

 
Urząd Gminy 

Inowłódz 
 

KARTA USŁUGI RN 19 

Zmiana decyzji nietworzącej praw nabytych 

Zmiana decyzji tworzącej prawa nabyte 

 

Data 
zatwierdzenia: 
16.02.2021 r. 

Komórka 
organizacyjna: 

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA  

I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 
Tel./e-mail: 44 710 12 33 w. 18, 19 

e-mail: nieruchomosci@inowlodz.pl 

I. WYMAGANE DOKUMENTY  

Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej:  

Do wniosku należy dołączyć: 

✓ pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu stron postępowania oraz wraz z dowodem 
zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa; 

✓ kopia KRS (w przypadku strony będącej spółką prawa handlowego); 

✓ dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji  

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW  

 
Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, pokój nr 7 
Urząd Gminy Inowłódz 
97-215 Inowłódz  
tel./fax (44) 710-12-33 
e-mail: gmina@inowlodz.pl 

 

 

III. OPŁATY  

✓ 10 zł - za wydanie decyzji innej, niż wymienione w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 
r. o opłacie skarbowej, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyj-
nego 

✓ 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 
w kasie Urzędu Gminy Inowłódz lub bezgotówkowo na rachunek: Urząd Gminy Inowłódz,  
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu nr rachunku:   
34 8985 0004 0000 0000 0071 0037 

 

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA  

✓ decyzja administracyjna 

✓ nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później 
niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do terminów nie wlicza 
się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 
albo z przyczyn niezależnych od organu 

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY  

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Inowłódz w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. 

 

mailto:gmina@inowlodz.pl
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

VI. PODSTAWA PRAWNA  

✓ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 
2020, poz. 256 z późn. zm.) 

✓ ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1546 z późn. zm.) 

 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)  

✓ Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie 
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za 
tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

✓ 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, jeżeli przepisy 
szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spo-
łeczny lub słuszny interes strony 

 

  

VIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  

✓ Formularz wniosku o zmianę decyzji 
✓ Wzór Oświadczenia strony o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji 
✓ Formularz Oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do odwołania 

 

 

XI. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE  

Urszula Wieszkowska – Kierownik Referatu Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania 
Przestrzennego 

 

 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA I PODPIS 

 OPRACOWAŁ Kierownik Referatu RN Urszula Wieszkowska 16.02.2021 r.  

 ZATWIERDZIŁ Sekretarz Gminy Inowłódz Renata Dąbrowicz 16.02.2021 r. 
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