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Wniosek 
o udostępnienie informacji publicznej 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) działając w imieniu Polskiego 
Związku Działkowców, zwracamy się o udzielenie informacji dotyczącej prac oraz 
materiałów wytworzonych przez lub przy udziale Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej (wcześniej w Ministra Infrastruktury), pracowników 
Ministerstwa lub przekazanych do Ministerstwa przez podmioty zewnętrzne, a 
dotyczących funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce (w tym rodzinnych 
ogrodów działkowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych 
ogrodach działkowych) oraz propozycji zmian prawa dotyczących ogrodów 
działkowych, w okresie od 9 listopada 2007r. do dnia 28 marca 2012r. obejmujących: 
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- korespondencję kierowaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej (wcześniej Ministra Infrastruktury ), jego przedstawicieli lub pracowników 
Ministerstwa do organów Sejmu, komisji sejmowych lub Kancelarii Sejmu, Trybunału 
Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, miast na prawach 
powiatów, w tym Miasta Stołecznego Warszawy oraz organizacji skupiających 
jednostki samorządu terytorialnego skupiających i organizacji społecznych, innych niż 
Polski Związek Działkowców, które dotyczyły kwestii związanych z 
funkcjonowaniem ogrodów działkowych w Polsce, względnie propozycji zmian prawa 
dotyczącego ogrodów działkowych, w okresie od 9 listopada 2007r. do dnia 28 marca 

- korespondencję skierowaną do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej (wcześniej Ministra Infrastruktury), lub jednostek organizacyjnych 
podległego mu Ministerstwa przez podmioty podlegające reżimowi informacyjnemu 
wynikającemu z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
a w szczególności przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich organa oraz 
jednostki administracji państwowej lub ich organa, które dotyczyły kwestii 
związanych z funkcjonowaniem ogrodów działkowych w Polsce lub na terenie 
funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, względnie 
propozycji zmian prawa dotyczącego ogrodów działkowych, w okresie od 9 listopada 
2007r. do dnia 28 marca 2012r. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie 
mi powyższych informacji w następujący sposób: 

- przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany adres sekretariat@pzd,pl 

W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926). 
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