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wniosek o dostęp do informacji publicznej 
 
 
 
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 wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za szkody wynikłe z zaniedbań w zakresie 
konserwacji  budynku przy ul. Lubartowskiej 59, w tym stanu drzwi oraz włącznika 
światła. Doprecyzowuję, że chodzi o odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z uszkodzeniami 
ciała na skutek zdarzenia związanego z brakiem podjęcia czynności zapewniających prawidłowe 
funkcjonowanie obiektu, w tym kontroli stanu technicznego nieruchomości oraz prac 
konserwatorskich. 
 
2.    Wnoszę o nadesłanie kopii umowy zawartej z Zakładem obsługi nieruchomości rAdminar1; Sp. z 
o.o., dotyczącej szeroko rozumianego zarządzania bądź administrowania nieruchomością przy ul. 
Lubartowskiej 59 w roku 2021.  
 
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.             
 
Wskazuję również, pomimo braku takiego obowiązku, iż posiadam interes prawny w udzieleniu 
żądanej informacji, bowiem w dniu 26 marca 2021 r. w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 59, na skutek 
zdarzenia które nastąpiło w związku z silnym uderzeniem drzwiami stanowiącymi jedyne z wejść do 
budynku numer 59 przy ul. Lubartowskiej doszło u mnie do złamania na poziomie nadgarstka i ręki 
oraz amputacji paliczka dystalnego palca V lewej ręki. Zdarzenie to związane jest z ewidentnym 
zaniedbaniem po stronie odpowiedzialnej za zarząd i konserwacje budynku, gdyż drzwi wejściowe do 
kamienicy znajdowały się tak jak i obecnie w bardzo złym stanie, w zasadzie nie nadającym się do 
jakiegokolwiek użytku. Drzwi do dnia dzisiejszego nie zostały doprowadzone do stanu właściwego. 
Szkodę zgłaszałam w dniu 12 kwietnia 2021 r. do Zakładu Obsługi Nieruchomości Admina sp. z o.o. 
r11; do dnia dzisiejszego nie uzyskałam w tej sprawie odpowiedzi bezpośredniej od Zakładu 
Nieruchomości Komunalnych, który zarządza nieruchomościami komunalnymi w imieniu Gminy Lublin 
a wyłącznie decyzję odmowną od Admina sp. z o.o. i jej ubezpieczyciela. 
 


