DANE WNIOSKODAWCY
Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze
Adres: ul. Klonowica 1a,71-241 Szczecin
Nr telefonu: 606 396 096
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Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostgpie do informacji publicznej z dnia 6 wzesnia 2001
r. (Dz. U. Nr 1 12, poz. 1 '198) zwracam sig pro5bq o udostgpnienie informacji w
nastgpujqcym zakresie:

z

udostepnienia dokument6w udzielonych Gminie Dobra wla5cicielowi dzialki nr Jl32-obr.2004

na wlqczenie ni siq z instalacjq do kanalizacji usytuowanej w ul. Rozmarynowej w Szczecinie

dzialka nr. 9215. 12811. obr.2O43
SPOSOB I FORMA UDOSTEPNIENIA INFoRMACJI:.

I dostgp do przeglqdania
r-l kserokopia
I oliki komputerowe

informacji w urzgdzie

PRZEKAZANIE INFORMACJI:

.

Ll .jako kserokopii

E

huo^,,

w formie elektronicznei

UOOSTEPNIENIE NA NOSNIKU ELEKTROMAGNETYCZNYM: -

I
]

dyskietka 3,5
CD.ROM

V"

I
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FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

F Przeslanie informacji

ll

"

.

pocztq elektronicznq pod adres

rada@kzekowo-bezrzecze.szczecin.

pl

..1 Odbi6r osobiscie przez wnioskodawcQ

Szczecin,4.12.17r,
MiejscowoS6, data

'

proszg zakre6lic wla6ciwe pole krzy2ykiem

'- wypeinidje6li adres jest inny ni2 podany wcze6niej

podpis wnioskodawcy
PRzE^w"o5'J:cDrftcY
<rzouowo-Bezrzecze
-lanusz F Fed

SKW zastrzega prawo pobrania oplaty za udostepnienie informacji we wskazanej we wniosku
formie, w przypadku o kt6rym mowa w art.15 ustawy o dostepie do informacji publicznej
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rada@krzekowo-bezrzecze.szczecin.pl

Dzief dobrv.
W odpowiedzi na pismo

07.12.2017r. informujemy,2ew 2OI4t. ANiK Szczecin Sp. z o.o.
zaakceptowal rozwiezanie techniczne przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul.
Rozmarynowej z wlqczeniem do projektowanego kolektora Srednicy 1200mm na terenie dziafki nr
L132, obt.2m.4 Eminy Dobra (skan w zalqczeniu). Natomiast w 2012r. udzielili3my informacji dla
Urzqdu Miasta Szczecin, Wydzialu Gospodarki Nieruchomoiciami (skan pisma w zafaczeniu).
Z

z dnia

powaianiem

Maria Armada
Specjalista Dzial Techniczny ZWiK Szczecin

olanta. Alrnado.
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uRzAD MTASTA
WYDZIAL GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI
UI.
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ARMII KRAJOWEJ

1

70-456 SZCZECIN
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,:

Szczecin, 0610812012

Sprawa:

RT-66tKBtO44592ll2

UNP:

29033/WGN/-XVIVI2

Naszznak: RT/016860/12
Waszznak: WGN-III.6E40.70.2012,AC

Dot: Nietuchomolci qruntowei M I/32 nolotonei w reionie aL Rozmamnowel z
obrebu 2004

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 28.10.2011 r. ZWiK Sp. z o.o. w
Szczecinie informuje, 2e przedmiotowy grunt nie jest i nie bEdzie nam potrzebny
celem realizacji inwestycji w przyszlofci.
Przez przedmiotowq dzialkq nie przebiegaj4 sieci wod-kan. nale24ce do
ZWiK. W zwi43ku z powyzszym nie ma konieczno$ci ustanawiania sluiebno5ci
przesylu oraz pasa technicznego,

Na opiniowanej dzialce nie byly poniesione przez

ZW

iK jakiekolwiek

naklady inwestycyjne.

Czlpnek Zazqdu

Dvreklor
ds. Inwoc'tycii
mgr

j l{, zwdu

inL.$taddr* 'tan*Nd

f|p6lka . o.o.

