Załącznik UIP.KU.KU-OK-02.Z1.3
Aktualizacja z dn. 23.06.2014r.

Olsztyn, 20.10.2015
WNIOSKODAWCA:
Imię i Nazwisko/Nazwa: Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna
Adres/siedziba: ul. Osińskiego 7/9 10-010 Olsztyn
Adres poczty elektronicznej: fro@fro.olsztyn.pl
Urząd Miasta Olsztyna
Pl. Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 782) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Dokumentacji, na podstawie której określono przebieg przedłużenia linii tramwajowej łączącej
osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy
dworcu PKP/PKS.
Jako dokumentację należy rozumieć: analizy, badania, symulacje, dane, itp., opracowane przez
Urząd Miasta lub zlecone do opracowania przez Urząd Miasta.
Wniosek nie dotyczy następujących dokumentów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak DPP.I.860.8.AR.2015 z dnia 09.02.2015 r.,
pismo Urzędu Miasta Olsztyna znak OF.041.5.1.2015 z dnia 23.02.2015 r. wraz z fiszką
zgłoszeniową,
pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak DPP.I.860.35.AR.2015 z dnia 4.04.2015 r.,
pismo Urzędu Miasta Olsztyna znak OF.041.6.1.2015 z dnia 16.04.2015 r.,
Fiszka zgłoszeniowa dla Projektu podstawowego „Rozwój transportu zbiorowego
w Olsztynie” przesłanej przy piśmie UMO z dnia 16.04.2015 r.,
Fiszka zgłoszeniowa dla Projektu rezerwowego „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie”
przesłanej przy piśmie UMO z dnia 16.04.2015 r.,
Mapa poglądowa przekazana łącznie z fiszkami do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna wraz z raportem z przeprowadzonych
konsultacji społecznych,
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna wraz z raportem z przeprowadzonych
konsultacji społecznych,
Mandat Negocjacyjny dla Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego
wraz z Kontraktem Terytorialnym, który w dniu 5 września 2015 r. został zaopiniowany na

Uwagi:
* zakreślić właściwe pole krzyżykiem
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie
do informacji publicznej.
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konferencji samorządowej zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*


dostęp do przeglądania informacji w urzędzie



kserokopia

X pliki komputerowe (możliwość uzyskania pliku na dyskietce, CD)


inne: ____________________________________________________________________
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:*



Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: ______________________________



Przesłanie informacji pocztą na adres: ** _______________________________________

X odbiór osobiście przez wnioskodawcę

-------------------------------------------------------------/podpis wnioskodawcy/

Uwagi:
* zakreślić właściwe pole krzyżykiem
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie
do informacji publicznej.
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