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Adresat
Urząd Miasta i Gminy w Kórniku
PI. Niepodległoś ci 1
62-035 Kórnik
Tel.: +48 61 81 70 182
e-mail: kornik@kornik.pl
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Poznań, 28.12.2021 roku
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Dotyczy: Umowy nr URSW/1/KRI/00100053-54/21 z dnia 14.12.2021 roku na opracowanie studium
techniczno-ekonomiczno-ś rodowiskowego nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na ode. Sieradz
-Kalisz -Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na ode. Pleszew -Poznań

2604/P00100053-54/BBF/2021Sygn.:

7 :: !Wniosek o udostępnienie informacji publicznej a i .•

Szanowni Państwo

W związku z przystąpieniem do prac związanych z rozpoznaniem i analizą uwarunkowań ś rodowiskowych ną,
potrzeby opracowania studium techniczno-ekonomiczno-ś rodowiskowego nr 00100053 budowa linii kolejowej
nr 85 na ode. Sieradz -Kalisz -Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na ode. Pleszew-Pozrigń
realizowanego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. oraz na podstawie art. 2 ustinj
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrześ nia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2176
ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. wykaz zabytków wraz ze wskazaniem ich dokładnej lokalizacji:
a. wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
b. wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa,
c. uznanych za pomniki historii,
d. parków kulturowych,
e. zabytków (stanowisk) archeologicznych,
f. stref ochrony konserwatorskiej,
g. innych zabytków

zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.Dz. U. 2021 poz. 7,10
ze zm.).
Wnioskowany obszar obejmuje teren w odległoś ci 300 m w każdą stronę od osi trasy poszczególnych
Wariantów oraz przyjętych rozwiązań (bufor o łącznej szerokoś ci 600 m zaprezentowano na mapie pod
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udostępnionym linkiem).
2. gminnego programu/planu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (jeżeli został opracowany).

Dane przestrzenne proszę przesłać w formacie *shp. Pozostałe dane w formacie elektronicznej, np. *pdf, *jpg.
Jednocześ nie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie powyższych informacji
w następujący sposób: przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany adres:
Lokalizację buforu dla przedmiotowej inwestycji przedstawiono w poniższym linku:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1tksufurTtpg8e6u1NtetWJIrKmJQfbrl&usp=sharing
Do wniosku załączono pliki *shp z obszarem inwestycji w formie edytowalnej (Zał. 1).
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Załączniki: Załącznik 1. Pliki shp z obszarem inwestycji PS-
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AcJres korespondencyjny:
BBF Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 461
60-451 Poznań

Dane rejestrowe:
BBF Sp. z o.o.

NIP: 781-10-09-458
REGON:008379341
KRS: 0000197974
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