
 
 

Szczecin, dnia 10.11.2021 r. 

 
 

Nasz znak:  BIiRO-II.1431.12.2021.WW  

UNP:   51712/BIP/-I/21  

Dotyczy:  uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej  

 

 

W uzupełnieniu odpowiedzi udzielonej pismem, znak: BIP-S.1431.138.2021.MŁ z dnia 

15.10.2021 r., w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą 

elektroniczną w dniu 18.10.2021 r., na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  

do informacji publicznej, w sprawie budowy nowego przedszkola publicznego przy ul. Przygodnej  

w Szczecinie, niniejszym przekazuję dokumenty wytworzone w związku z wykonywaniem umowy  

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przedszkola publicznego przy  

ul. Przygodnej w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj””: 

1. Skan pisma znak: BIiRO-II.2511.74.2021.WW z dnia 09.07.2021 r. z załącznikiem, 
2. Skan pisma znak: BIiRO-II.2511.90.2021.WW z dnia 20.07.2021 r., 
3. Skan pisma znak: BIiRO-II.2510.310.2021.WW z dnia 21.07.2021 r., 
4. Skan pisma znak: BIiRO-II.2511.98.2021.WW z dnia 27.07.2021 r. z załącznikami, 
5. Skan pisma znak: BIiRO-II.2511.104.2021.WW z dnia 09.08.2021 r., 
6. Skan pisma znak: BIiRO-I.2510.143.2021.MKa z dnia 10.08.2021 r., 
7. Skan pisma znak: BIiRO-II.2510.342.2021.WW z dnia 16.08.2021 r., 
8. Skan pisma znak: BIiRO-II.2511.111.2021.WW z dnia 18.08.2021 r., 
9. Skan pisma znak: BIiRO-II.2510.350.2021.WW z dnia 25.08.2021 r., 
10. Skan pisma znak: BIiRO-I.2510.157.2021.MKa z dnia 02.09.2021 r., 
11. Skan protokołu udostępnienia terenu w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia przeprowadzenia 

prac niebędących pracami przygotowawczymi oraz niewymagających  uzyskania pozwolenia na 
budowę/zgłoszenia robót budowlanych przed protokolarnym jego wydaniem z dnia 08.09.2021 r., 

12. Skan pisma znak: BIiRO-I.2510.167.2021.MKa z dnia 13.09.2021 r., 
13. Skan pisma znak: BIiRO-I.2510.175.2021.MKa z dnia 21.09.2021 r., 
14. Skan pisma znak: BIiRO-II.2511.134.2021.WW z dnia 04.10.2021 r., 
15. Skan pisma znak: BIiRO-I.2510.181.2021.MKa z dnia 04.10.2021 r., 
16. Skan pisma znak: BIiRO-I.2510.182.2021.MKa z dnia 04.10.2021 r., 
17. Skan pisma znak: BIiRO-I.2510.185.2021.KS z dnia 08.10.2021 r., 
18. Skan pisma znak: BIiRO-I.2510.186.2021.KS z dnia 08.10.2021 r., 
19. Skan pisma znak: BIiRO-I.2510.187.2021.KS z dnia 08.10.2021 r., 
20. Skan protokołu przekazania terenu budowy z dnia 11.10.2021 r., 
21. Skan protokołu końcowego odbioru dokumentacji z dnia 15.10.2021 r. z załącznikami, 
22. Skan pisma znak: BIiRO-II.2511.147.2021.WW z dnia 28.10.2021 r., 
23. Skan pisma znak: BIiRO-II.2511.157.2021.WW z dnia 05.11.2021 r., 
24. Skan pisma znak: BIiRO-II.2511.160.2021.WW z dnia 09.11.2021 r. 

 
 

Z poważaniem 

 

Podpisano: Jarosław Stala Dyrektor 

Biura BIiRO 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 43 51 271, fax +4891 42 45 534 

www.biiro@um.szczecin.pl  www.szczecin.eu  
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