
Lesznowola, ……………..20…..r. 
RUP.6721…………………....(wypełnia urząd) 
 
Osoba składająca wniosek: 

………………………………………………………... 
(imię i nazwisko lub pełna nazwa) 

………………………………………………………... 
(adres) 

………………………………………………………... 
(kontakt np. telefon, e-mail – nie obowiązkowo) 

Wójt Gminy Lesznowola 
ul. Gminna 60  
05-506 Lesznowola 

 

Wniosek do procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa procedury podana w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu) 

 

 
Dane dotyczące nieruchomości: 

Dane nieruchomości 

Adres 
 

Obręb ewidencyjny  

Numer(y) działki/działek  

 

Treść wniosku: 
 
 W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zgłaszam następujące wnioski: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ciąg dalszy na odwrocie 
       (zaznaczyć w razie braku miejsca na tej stronie) 

Załączniki: 
1) ……………………………………………….. 
2) ……………………………………………….. 
3) ……………………………………………….. 

 

Szczegółowe informację dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dołączonej 
 „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych”. 

 
  
 

……………………………………. 
(podpis osoby składającej uwagę) 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 

Zgodnie z art. 13 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 , informujemy iż: 
 

a) administratorem danych osobowych jest Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. Dane kontaktowe: 
Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757-93-40, fax. (22) 757-92-70, 
email: rodo@lesznowola.pl. 
 

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: email: inspektor@lesznowola.pl, adres do korespondencji: Inspektor 
ochrony danych, Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. 
 

c) dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
 

• realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i oraz lit. c) RODO – wskazane przepisy 
pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie danych osobowych gdy jest to niezbędne  do wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych wynikającego z następujących przepisów: 

• ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 
503 ze zm.),  

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1029 ze zm.), 

• a w zakresie nieuregulowanym ww. przepisami dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoby której 
dane dotyczą. 

 
e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.:   

• Projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  – usługa projektowa. 

• Wojewoda Mazowiecki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa - przepis prawa, 

• KEI.PL Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków – usługa hostingu, umowa powierzenia  
z 21.11.2019 r. 

• PolGuard Consulting Sp. z o.o., ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa - usługa IOD, umowa powierzenia  
z 25.07.2018 r., Lista kontrolna procesora: 13.07.2018 r. 

• Microsoft Teams - Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, 
Leopardstown, Dublin 18, D18 P521 Irlandia– usługa Office 365, umowa elektroniczna z 25.03.2020 r. 
 

ponadto odbiorcami danych mogą być w przyszłości również następujące podmioty: 

• Archiwum Państwowe, Oddział w Grodzisku Mazowieckim, ul. Poniatowskiego 14,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki – przepis prawa, 

• Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa – przepis prawa  
(w przypadku zaskarżenia), 

• Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa – przepis prawa  
(w przypadku kontroli), 

• Centralne Biuro Antykorupcyjne, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa – przepis prawa  
(w przypadku kontroli), 

• Poczta Polska, 

• Strony internetowe, 

• Biuletyn informacji publicznej. 
 

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
  

• dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych 
będą przechowywane w Urzędzie Gminy Lesznowola przez okres wymagany przepisami prawa, 
który w tym przypadku wynosi  25 lat, następnie zostaną przekazane do właściwego Archiwum 
Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

• dane przetwarzane na podstawie zgody przechowywane będą do czasu wycofania zgody. 
 

g) osobie, której dane są przetwarzane: 
 

• na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od administratora 
dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub 
usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy 
dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane. 

• na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Jeżeli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, osobie której dane dotyczą 

mailto:rodo@lesznowola.pl


przysługuje również prawo do przenoszenia danych. Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje 
prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - o ile osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na ich 
przetwarzanie, a żądanie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody i nie ma innych przesłanek 
ich przetwarzania, jak również w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w 
przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane. 

 
h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub 

organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce 
zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.  

 
i) podanie danych przetwarzanych: 
 

• na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d  przepisów prawa jest obowiązkiem ustawowym i jako takie 
jest niezbędne w celu określonym w pkt. c. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie 
wniosku/uwagi bez rozpatrzenia. 

• w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, 
umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych. 
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