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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4 ust 1 pkt 1 oraz art 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz, 1330, ze zm., dalej „UDIP”), wnoszę o udostępnienie informacji 
publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

czy zostały zgłoszone jakiekolwiek roszczenia w stosunku do następującej nieruchomości położonej w Robakowie, 
tj.:
- nieruchomość gruntowa, składająca się między innymi z działki o numerze ewidencyjnym 24, o powierzchni 

25,8092 ha, Dołożona w Robakowie, gmina Kórnik, obręb: 302109_5.0018 Robakowo, województwo’ 
wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą o numerze P01D/00028456/5;
(dalej „Nieruchomość"),

w szczególności roszczenia byłych właścicieli lub Ich spadkobierców Ij. roszczenia o zwrot ww. Nieruchomości, 
roszczenia rewindykacyjne, restytucyjne, reprywatyzacyjne dotyczące ww. Nieruchomości; _

1) czy toczy się lub toczyło się kiedykolwiek postępowanie administracyjne lub sądowe dotyczące prawidłowości 
nabycia przedmiotowych Nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

2) czy toczy się lub toczyło się kiedykolwiek postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia prawa 
użytkowani a wieczystego do gruntu; .

3) czy toczy się lub toczyło się kiedykolwiek jakiekolwiek inne postępowanie administracyjne bądź sądowe“w 
szczególności postępowanie egzekucyjne bądź zabezpieczające, dotyczące Nieruchomości.

W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na zadane wyżej pytania, proszę o podanie szczegółów 

prowadzonych postępowań i zgłoszonych roszczeń do Nieruchomości, ich charakteru, wysokości, trybu dochodzenia 
roszczeń, stron po: tępowania, wskazania etapu na jakim jest dane postępowanie, wydanych orzeczeń itd.

podstawie art 14 ust 1 UDIP, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w drodze 
oraz pisemnie na wyżej wskazany adres

Jednocześnie, na 
elektronicznej na adres e-mail: 
do doręczeń.
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