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FORMULARZ UWAG DO PROJEKTU  

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  

MIASTA LESZNA NA LATA 2017-2027  

- AKTUALIZACJI 

 

Wypełniony formularz należy obowiązkowo złożyć w postaci podpisanego oryginału w Wydziale Rozwoju 

Urzędu Miasta Leszna, ul. Słowiańska 16 (osobiście lub pocztą) lub przesłać mailem jako edytowalny załącznik 

elektroniczny (np. w formacie doc.) na adres: rewitalizacja@leszno.pl do dnia 10.05.2022 (decyduje data 

wpływu do urzędu).  

WAŻNE: Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 polega przede 

wszystkim na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zmodyfikowaniu i wykreśleniu 

dotychczasowych. Modyfikacji nie uległa natomiast diagnoza obszaru rewitalizacji oraz wizja, cele i kierunki 

działań rewitalizacyjnych – te pozostają nadal aktualne i nie wymagają zmian.  

 

1. Dane osoby/instytucji zgłaszającej uwagi. 

 
Imię i nazwisko/nazwa instytucji 
 

 

 
Dane kontaktowe:  
(adres e-mail lub nr telefonu) 
 

 

Uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji, który nie będzie zawierać informacji o zgłaszającym, nie będą 

rozpatrywane. 

 

2. Proszę przedstawić ogólne uwagi do treści projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Leszna na lata 2017-2027 - aktualizacji w poniższej tabeli: 

Lp. Uwaga 

1. 

 

 

 

 

2. 
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3. 

 

 

 

 

 

4.  

 

3. Jeżeli ma Pan/Pani szczegółowe uwagi do którejś z części projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 oraz propozycje konkretnych zmian  

w tekście projektu, prosimy o ich przedstawienie poniżej wraz z krótkim uzasadnieniem. 

Lp. 
Część dokumentu, 

do którego odnosi się 

uwaga/numer strony 

Uwaga wraz z propozycją zmiany Uzasadnienie 

1. 

 

Rozdział 1 

Wstęp 
(w tym Opis powiązań 

Gminnego Programu 

Rewitalizacji z 

dokumentami 

strategicznymi i 

planistycznymi gminy 

oraz regionu) 

 

  

2. 

Rozdział 2 

Diagnoza obszaru 

rewitalizacji 

  

3. 

 

Rozdział 3 

Uczestnictwo 

interesariuszy w 

procesie rewitalizacji 
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4. 

Rozdział 4 

Planowanie procesu 

rewitalizacji 

  

5. 

Rozdział 6 

Zarządzanie i 

monitorowanie 

Gminnym 

Programem 

Rewitalizacji 

  

 

4. Jeżeli ma Pan/Pani propozycję przedsięwzięć do umieszczenia w Gminnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 - aktualizacji, prosimy o wypełnienie 

odrębnego dokumentu: „Formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego  

w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 – 

aktualizacji”  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), dalej zwane RODO, informuję, że: 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedziba przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-
100 Leszno, tel. 65 529 81 00, email: um@leszno.pl. 
Administrator powołał Inspektora Ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres email: 
iod@leszno.pl. 
Pani/Pana dane osobowe: 
1. przetwarzane będą w związku z obowiązkami ciążącymi na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 9 
października 2015r. o rewitalizacji w sprawie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027.  Cel przetwarzania danych powiązany jest z realizacją zadania w 
interesie publicznym w ramach kompetencji władzy publicznej powierzonej Administratorowi, co wyczerpuje 
przesłanki przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO;  
2. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu oraz 
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 
3. będą przechowywane wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 
W przypadku i na zasadach określonych w art. 15-21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo: 
1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania; 
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
3. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencja nie podania danych osobowych będzie 
brak możliwości realizacji procedury konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-
2027. 
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