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Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo
Pani Danuta Grychowska

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 Na podstawie art. 61 w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 

oraz art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r ( Dz. 

U. nr.112 poz. 1198 ze zmianami) składam wniosek o udostępnienie informacji publicznej :

Wnioskowana  informacja  dotyczy  obiektu,  lekkiej  konstrukcji  o  powierzchni  zabudowy 

powyżej  30  m2,  nie  posiadającego  przegród  budowlanych,  stanowiącego  budowlę  w 

rozumieniu art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, zlokalizowanego na działce gminnej nr  685/4 

(KW PO1G/00021949/2), przedstawionego na poniższej fotografii. 

A. Prosimy o informacje:

1. Kiedy niniejszy obiekt powstał i w jakim celu ?

2. Kto zadecydował o powstaniu obiektu ?

3. Kto użytkuje przedmiotowy obiekt oraz grunt gminny i z jakiego tytułu ?
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4. Czy  powstanie  budowli  oraz  ewentualne  przekazanie  do  użytkowania  gminnej 

działki osobie trzeciej, było poddane przez Burmistrza opinii Rady Miasta i Gminy 

Czerniejewo i kiedy to nastąpiło ?

5. Kto  finansował  koszty  związane  z  jego  powstaniem  oraz  utwardzeniem  gruntu 

gminnej działki ?

6. Jaki był koszt końcowy wykonania budowli poniesiony przez Gminę Czerniejewo ?

7. Czy  Burmistrz  Czerniejewa  dopełnił  formalności  związanych  z  uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia robót budowlanych ?

8. Kto składał stosowne dokumenty związane z uzyskanie pozwolenia na budowę do 

Starostwa  Powiatowego  oraz  zgłoszenia  rozpoczęcia  robót  do  Nadzoru 

Budowlanego ? 

B. Prosimy o kopie dokumentów:

9. Dokument stanowiący projekt obiektu budowlanego.

10.Dokument stanowiący pozwolenie na budowę.

11. Dokument stanowiący zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

12.Kopię złożonych dokumentów, która wymagana jest przez Wydział  Budownictwa 

Starostwa  Powiatowego  w  sytuacji  stawiania  nowych  obiektów,  w  tym  w 

szczególności oświadczenie o prawie do dysponowania obiektem (gruntem) na cele 

budowlane.

Forma : informacja pisemna, kserokopia dokumentów.

Odpowiedź wraz z kserokopiami dokumentów prosimy przesłać pocztą na adres:

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CZERNIEJEWA
Przedstawiciel Krzysztof Odrobny
ul. Koszarowa 17 j
62-300 Września

Z poważaniem

Przedstawiciel Stowarzyszenia

Do wiadomości: 

Rada Miasta i Gminy Czerniejewo
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