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1. Nazwa usługi 
 
 WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO 
  
2. Nazwa referatu realizującego usługę  

 
  Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych 
  ul. Gminna 60, I piętro pok. nr  110 
  tel. 22 708 91 38 
 
 
3. Formularz 
 https://bip.lesznowola.pl/wp-content/uploads/2022/12/WNIOSEK-O-PONOWNE-

WYKORZYSTYWANIE-INFORMACJI-SEKTORA-PUBLICZNEGO-WZOR-1.pdf 
 

4. Organ właściwy do realizacji usługi 
 
Wójt Gminy Lesznowola 
 
5. Wymagane dokumenty 

Wypełniony wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.  

6. Sposób dostarczenia dokumentów 
 
Wniosek należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów. 

• Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - 
opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem 
zaufanym. 

• Przesłać pocztą tradycyjną na adres:  
Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. 

• Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@lesznowola.pl bądź 
wojt@lesznowola.pl. 

• Złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, w godzinach pracy Urzędu. 

7. Czas realizacji 
 

Do 14 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony do                     
2 miesięcy. 
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8. Sposób odbioru dokumentów 

 
Wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. 
 
9. Opłaty 

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania 
bezpłatnie. Można nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub 
przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia 
dodatkowych kosztów. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku. 

10. Tryb odwoławczy 

W przypadku wydania decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego albo decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za 
ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zastosowanie mają przepisy ustawy  z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). 

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                               
w Warszawie  za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi                 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329) z tym, że: 

1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania 
skargi, 

2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na 
skargę. 

11. Podstawa prawna 
 

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji 
sektora publicznego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1641). 
 
12. Dodatkowe informacje 

 
Gmina Lesznowola nie ponosi odpowiedzialności za: 
 

1. przetworzenie informacji przez podmioty trzecie; 
2. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora 

publicznego  w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. 


