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e-mail:

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
e-mail: ochrona.srodowiska@kornik.pl

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 publicznej (tekst jedn. Dz. U, z 2018 r, poz. 1330, ze zm., dalej „UDIP”), wnoszę o udostępnienie informacji 
publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie czy, wedle informacji posiadanych przez tutejszy Organ, 
następująca nieruchomość położona w Robakowle, tj.:

- nieruchomość gruntowa, składająca się między innymi z działki o numerze ewidencyjnym 24, o powierzchni 
25,8092 ha, położona w Robakowie, gmina Kórnik, obręb: 302109J.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"),

znajduje się na terenie w stosunku do którego lub na którym:

1) występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r., poz, 142 z dnia 17.01.2018 r.);

2) stwierdzono występowanie zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń historycznych w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2016, poz. 672);

3) jest lub było prowadzone postępowanie administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1789 z dnia 
12,12.2014 r.) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2018 r„ poz. 799 tj. z dnia 27.04.2018 r.);

4) czy Nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 
ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 788, z dnia 14.04.2017 r. ze zm.);

5) czy względem Nieruchomości toczą się lub są zakończone postępowania dotyczące zgody na usunięcie 
drzew i krzewów lub usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia; w zakresie 
tych postępowań czy nałożono jakiekolwiek kary na właściciela / użytkownika wieczystego Nieruchomości, 
a w razie odpowiedzi twierdzącej czy kary te zostały zapłacone;

6) czy wobec Nieruchomości zostały wydane decyzje o zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów lub
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dokonano zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów w ciągu 5 lat od dnia udzielenia informacji na 
niniejszy wniosek;

7) czy toczy się w stosunku do w. nieruchomości jakiekolwiek postępowanie w zakresie działalności 
tutejszego Organu.

W zakresie niniejszego wniosku proszę także o udzielenie informacji o jakichkolwiek istniejących zakazach / 
ograniczeniach / zobowiązaniach dotyczących Nieruchomości i zawierających się w kompetencjach adresata 
wniosku.

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 postępowania, wskazania etapu na jakim jest dane postępowanie, wydanych orzeczeń itd.

Jednocześnie, na podstawie art 14 ust. 1 UDIP, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w drodze 
elektronicznej na adres e-mail: oraz pisemnie na wyżej wskazany adres 
do doręczeń.
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