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Do: Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodległ ości 1
62-035 Kórnik

Wnioskodawca:
Adres dla doręczeń:

Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJW

Na podstawie art. 2 i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z
2019 r., poz. 1429, ze zm.) zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji, w odniesieniu do:

nieruchomości poł ożonej w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, skł adającej się z dział ki
ewidencyjnej o numerze 1/23, z obrębu 0023 Żemiki, dla której Sąd Rejonowy w Środzie
Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze ;

razem dalej jako: „Nieruchomość”,

jaką formą ochrony konserwatorskiej (w szczególności na podstawie wpisu zabytku nieruchomego do gminnej
ewidencji zabytków lub rejestru zabytków lub położenia w zasięgu oddział ywania stanowisk archeologicznych)
podlegającej wł aściwości tut. Konserwatora, objęta jest Nieruchomość (działki gruntów) lub stwierdzającej, że
Nieruchomość (dział ki gruntów) nie jest objęta żadną formą ochrony konserwatorskiej.

W przypadku, gdy Nieruchomość był a historycznie objęta jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej, proszę
o wskazanie takiej informacji.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przesł anie wnioskowanych informacji e-mailem na adres
oraz polecona przesył ka pocztowa na wskazany w nagłówku niniejszego pisma adres

Wnioskodawcy, tj. Greenberg Traurig Grzesiak sp.k., , ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

UZASADNIENIE

Informacje objęte wnioskiem są niezbędne w celu zbadania stanu prawnego Nieruchomości. Zaznaczam
równocześnie, że w celu uzyskania informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
wnioskodawca nie ma obowiązku wykazywania interesu prawnego ani faktycznego w uzyskaniu informacji.

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,

KRS 0000007110 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO NIP: 525-21-97-625


