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DANE WNIOSKODAWCY: 

 

WNIOSEK 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. 
U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym planowanych przez Państwa poniżej 

wymienionych inwestycji. W przypadku, jeżeli w tym roku planowane są jakiekolwiek przetargi 

związane z poniższymi inwestycjami (koncepcja, PFU, projekt, roboty budowlane) proszę 

dodatkowo o wskazanie miesiąca w którym planowane jest ogłoszenie postępowania. 

1. Osiedle wielorodzinne, ul. Królowej Bony (3 budynki) -

- Na jakim etapie znajduje się obecnie planowana inwestycja? 

- Czy w 2023 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór generalnego

wykonawcy? Jeśli tak, to w którym miesiącu / kwartale można spodziewać się 

postępowania? 

- Czy realizacja przedmiotowej inwestycji została uwzględniona w planie

budżetowym na 2023 rok? 

- Czy określone są ramy czasowe / lata realizacji inwestycji? Jeżeli tak to jakie one

są? 

- Proszę o wskazanie osoby, z którą można się kontaktować w sprawie tej

inwestycji (imię, nazwisko, telefon, mail). 

2. Budynki komunalne, ul. Zygmunta Augusta (Budynki mieszkalne na

Osiedlu Felin) -

- Na jakim etapie znajduje się obecnie planowana inwestycja? 



- Czy inwestycja ma już gotowy projekt budowlany oraz wykonawczy wraz z 

pozwoleniem na budowę? 

- Jeśli projektowanie jest w toku, kiedy ma zakończyć się ten etap? 

- Czy w 2023 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór generalnego 

wykonawcy? Jeśli tak, to w którym miesiącu / kwartale można spodziewać się 

postępowania? 

- Czy realizacja przedmiotowej inwestycji została uwzględniona w planie 

budżetowym na 2023 rok? 

- Czy określone są ramy czasowe / lata realizacji inwestycji? Jeżeli tak to jakie one 

są? 

- Proszę o wskazanie osoby, z którą można się kontaktować w sprawie tej 

inwestycji (imię, nazwisko, telefon, mail). 

3. Budynek mieszkalny, ul. Wrońska 5 -

- Na jakim etapie znajduje się obecnie planowana inwestycja? 

- Czy inwestycja ma już gotowy projekt budowlany oraz wykonawczy wraz z 

pozwoleniem na budowę? 

- Jeśli projektowanie jest w toku, kiedy ma zakończyć się ten etap? 

- Czy w 2023 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór generalnego 

wykonawcy? Jeśli tak, to w którym miesiącu / kwartale można spodziewać się 

postępowania? 

- Czy realizacja przedmiotowej inwestycji została uwzględniona w planie 

budżetowym na 2023 rok? 

- Czy określone są ramy czasowe / lata realizacji inwestycji? Jeżeli tak to jakie one 

są? 

- Proszę o wskazanie osoby, z którą można się kontaktować w sprawie tej 

inwestycji (imię, nazwisko, telefon, mail). 
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1. SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

Na podstawie art.14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 
112, poz. 1198), wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób: 

0 PRZEKAZANIE INFORMACJI: 

D jako kserokopii - nie 

D w formie elektronicznej, na nośniku elektromagnetycznym CD/DVD - nie 

- W formie pisemnej na adres e-mail

- SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI:

D Przesłanie informacji do skrzynki poczty elektronicznej pod adres: 

D Przesłanie informacji pocztą pod adres** - nie 

D Odbiór osobiście przez wnioskodawcę. - nie 

D Inny sposób*** - nie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zostałam/em poinformowana/y o 
przysługującym mi prawie dostępu do danych oraz ich poprawiania. Jestem świadom/a tego, iż podanie 
danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu umożliwienia realizacji 
niniejszego wniosku. 
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