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Dotyczy: realizacji inwestycji - Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie 
Miasta Mrągowa. 
 

Szanowny Panie Burmistrzu. 
Urząd Miejski w Mrągowie realizuję inwestycję pod nazwą - Budowa i przebudowa głównych 
kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa. Niestety na dzień dzisiejszy nie wiemy na 
jakim etapie jest realizacja tej inwestycji.  
 
W związku z powyższym 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: 
   

1. Prosimy o udostępnienie AKTUALNEGO harmonogramu inwestycji podpisanego pomiędzy Urzędem 
Miejskim w Mrągowie a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie na realizację inwestycji pod nawą Budowa i przebudowa głównych kolektorów 
deszczowych na terenie Miasta Mrągowa. 
 

2. Prosimy o udostępnienie AKTUALNEJ umowy podpisanej pomiędzy Urzędem Miejskim w Mrągowie a 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 
inwestycji pod nawą Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta 
Mrągowa. 
 

3. Prosimy o udostępnienie AKTUALNEGO harmonogramu dofinansowania inwestycji (transze 
dofinansowania) podpisanej pomiędzy Urzędem Miejskim w Mrągowie a Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pod nawą Budowa i 
przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa. 
 

4. Prosimy o udostępnienie skanów (kserokopii) wszystkich faktur wystawionych przez inwestora 
zastępczego wyłonionego w  dniu  13.08.2019 r. (Znak: OP.271.7.2019) tj. firmę Przedsiębiorstwo 
Usługowo – Budowlane INSPEC Sp. z o.o., ul. 1 Maja 6, 10-118 Olsztyn w związku z realizacją 
inwestycji pod nawą Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta 
Mrągowa. 
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5. Prosimy o udostępnienie skanów (kserokopii) podpisanej umowy pomiędzy UM w Mrągowie a 
inwestorem zastępczym tj. firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane INSPEC Sp. z o.o., ul. 1 
Maja 6, 10-118 Olsztyn w związku z realizacją inwestycji pod nawą Budowa i przebudowa głównych 
kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa. 
 
 
 
 

Z wyrazami szacunku w imieniu radnych 
 

Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej 
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