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WNIOSEK

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr
112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
W Państwa odpowiedzi o numerach W/IPI-4105.K.Jeziorki.140.KU/13 oraz W/IWA-4103.3u.253/13 z dnia 
05-09-2013 (zwanej dalej Odpowiedzią) na mój wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 23-08-
2013 opisano korespondencję pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna (zwaną dalej Gminą) oraz innymi 
organizacjami a WZMiUW w sprawie inwestycji związanych z Kanałem Jeziorki. W związku z powyższym:
1. Proszę o przesłanie mi kopii pism z ew. załącznikami o numerach:
W/IPI/4105-K.Jeziorki/121/SK/11 z dnia 29-09-2011
W/IPI/4105-K.Jeziorki/121.1/SK/12 z dnia 06-03-2012
W/IPI/4105/K.Jeziorki/126/SK/12 z dnia 28-05-2012
W/IPI.4105/K.Jeziorki-137/SK/12 z dnia 19-11-2012
nazwany
2. Na stronie 3 Odpowiedzi, akapit 2, stwierdzono, że do WZMiUW  wpłynęło pismo z dnia 24-01-2012 od 
Biura Projektowo-Inwestycyjnego. Proszę o przesłanie mi kopii tego pisma z ew. załącznikami.
3. Czy w toku uzgodnień pomiędzy Gminą a WZMiUW dotyczących prac przy Kanale Jeziorki wydarzyły 
się spotkania lub rozmowy, z których został sporządzony protokół? Jeżeli tak, proszę o przesłanie mi kopii
takich protokołów.
4. Na stronie 2 Odpowiedzi, akapit 2 od dołu, stwierdzono, iż "Konserwacja, czy nawet przebudowa 
Kanału Jeziorki nie zastąpi innych działań (...)". Bardzo proszę o wskazanie, jakie możliwe działania 
mogłyby zostać podjęte w świetle tego stwierdzenia.
5. Czy Gmina posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie wód opadowych do Kanału Jeziorki?
6. Czy pozwolenie wodno-prawne wydane dla Gminy Piaseczno na odprowadzanie wód opadowych do 
Kanału Jeziorki zostało wydane po stwierdzeniu, że Kanał Jeziorki może odebrać i odprowadzić większą 
masę wody na całym swoim biegu w dół począwszy od obszaru objętego pozwoleniem?

Z poważaniem
Krzysztof Smirnow

Oświadczenia:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować n do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39 

ustawy z dnie 14 czerwca 1980r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.).

Załączniki:

Podpisy elektroniczne

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2013-10-02T08:22:38Z

Podpis elektroniczny
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