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Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Działaiac w imieniu
stosownie do art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 1
pkt 3 lit a i b ustawy.z 6 września 2001 r. i dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016
poz. 1764) niniejszym zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w formie
nieprzetworzonej w postaci wniosku materiałowego i innych dokumentów wymienionych
poniżej dla inwestycji pn.: Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul.
Leonharda do projektowanej obwodnicy w zakresie rur oferowanych przez producenta
LOGSTOR wraz z wszelkimi dokumentami załączonymi do wniosku oraz wraz z decyzją
Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego odnośnie zatwierdzenia/odrzucenia niniejszego wniosku.
Opisana informacja winna być udostępniona za pośrednictwem poczty elektronicznej
na

adre

s

. W przypadku niemożności udzielenia informacji w podany

powyżej sposób wnioskodawca wskazuje, że ta może być również udostępniona w postaci kopii
dokumentów, które w takim wypadku winny być przesłane na adres wnioskodawcy.
Zaznaczyć należy, że każda informacja o sprawach publicznych jest informacją
publiczną, a tym samym bez wątpienia wnioskodawca posiada interes (choć tego wykazywać
nie musi) w uzyskaniu informacji jakiego producenta rury zostały zaakceptowane, a w
przypadku kiedy stosowny wniosek materiałowy nie został zatwierdzony wnioskodawca chce
znać powody takiego działania choćby z uwagi na to, że koszt wykonania inwestycji jest
weryfikowalny w trybie opisywanej ustawy, a wedle wiedzy wnioskodawcy koszt zakupu
produktów opisywanego producenta jest znacznie większy względem innych producentów,
którzy oferują podobne produkty, a tym samym wnioskodawca ma prawo wiedzieć, czy
faktycznie Gmina racjonalnie wydatkuje środki publiczne.
Mając to na uwadze wnosimy jak na wstępie.

