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 Dzień dobry, 
 na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 4. 1. pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 

września 2001 r. proszę o udostępnienie informacji publicznej: 
 1.  Wnoszę o nadesłanie kopii wszystkich umów bądź umowy z wykonawcą bądź 

wykonawcami oraz kopii faktury/faktur za remont lokalu przy ul. Lubartowskiej 42/28 oraz 
wskazanie całkowitego kosztu remontu, po jego zgłoszeniu jako zrealizowanego przez 
ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ADMINA SP. Z O.O. w marcu 2021 r. 

 2. Udzielenie informacji komu przysługuje prawo najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu 
miasta w lokalu pod nr   

 3. Udzielenie informacji czy w roku 2021 był tworzony nowy wykaz osób zakwalifikowanych do 
zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta,  

 4. Udzielenie informacji czy w roku 2022 był tworzony nowy wykaz osób zakwalifikowanych do 
zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta.  

 5. Udzielenie informacji czy w roku 2023 będzie tworzony nowy wykaz osób zakwalifikowanych 
do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta.  

 6. Czy aktualnie odbywa się przyjmowanie wniosków o wynajem lokali do remontu, jeżeli nie to 
od kiedy przyjmowanie wniosków jest zawieszone? 

  
 Jednocześnie uprzejmie wskazuję, że informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju 

dokumentów odnoszących się do podmiotu wykonującego zadania publiczne. Informacją 
publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i technicznie wytworzone przez 
taki podmiot, ale przymiot taki będą posiadać także te, których podmiot zobowiązany używa 
do zrealizowania powierzonych prawem zadań. Bez znaczenia jest również i to w jaki sposób 
znalazły się one w posiadaniu organu i jakiej sprawy dotyczą. Ważne natomiast jest to, by 
dokumenty takie służyły realizowaniu zadań publicznych przez dany podmiot i odnosiły się do 
niego bezpośrednio. Innymi słowy, dokumenty takie muszą wiązać się ze sferą faktów 
zaistniałych po stronie podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej.            

 


