
 

Kraków, dn. 24.03.2020 r. 

WNIOSKODAWCA: 
Akcja Ratunkowa dla Krakowa 
akcjaratunkowadlakrakowa@gmail.com 
 
ADRESAT: 
Urząd Miasta Krakowa 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 

  
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.                     
z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) wnosimy o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

W związku z opublikowanym dnia 25.02.2020 r. przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie             
Ogłoszeniem o zamówieniu - Roboty budowlane numer 516221-N-2020 oraz opublikowaną dnia           
12.03.2020 r. Informacją z otwarcia ofert na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń             
zieleni wraz z jej pielęgnacją, w zakresie realizacji zadania pn.: “Park Rzeczny Wilga-etap 1”, dla               
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, prosimy o udostępnienie wszelkiej dokumentacji dotyczącej           
planowanej inwestycji, a w szczególności prosimy o: 
 
- udostępnienie zakresu i harmonogramu planowanej inwestycji, 
 
- informację jak będzie wyglądało dalsze postępowanie dot. wyłonienia Wykonawcy skoro złożone oferty             
przewyższają kwotę finansowania zamówienia zadeklarowaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej w          
Krakowie, 
 
- informację ile drzew, krzewów i innej roślinności zostało już usuniętych na terenie planowanej              
inwestycji wraz z informacją o powodach, dla których w/w roślinność została usunięta, 
 
- informację ile drzew, krzewów i innej roślinności planuje się do usunięcia na terenie planowanej               
inwestycji wraz z informacją o powodach, dla których w/w roślinność ma zostać usunięta oraz informacją               
o planowanych terminach wycinek na tym terenie, 
 
- informację czy w związku z planowaną inwestycją odbyły się konsultacje społeczne, a jeśli tak, to                
prosimy o udostępnienie informacji w jakim terminie się odbyły i jaki był zakres konsultacji, 
 
- informację czy w związku z planowaną inwestycją odbyły się konsultacje przyrodnicze, a jeśli tak, to                
prosimy o udostępnienie informacji w jakim terminie się odbyły i jaki był zakres konsultacji, 
 
- informację czy w związku z planowaną inwestycją została przeprowadzona inwentaryzacja           
przyrodnicza, a jeśli tak, to prosimy o jej udostępnienie, 



 

 
- informację czy w związku z planowaną inwestycją została zlecona ekspertyza przyrodnicza na             
podstawie wcześniej przygotowanej inwentaryzacji, a która to ekspertyza wykazała występowanie lub           
brak negatywnych skutków planowanej inwestycji na przyrodę, a jeśli tak, to prosimy o udostępnienie              
wspomnianej ekspertyzy. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie powyższych             
informacji w następujący sposób: przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres          
akcjaratunkowadlakrakowa@gmail.com. 


