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Warszawa, 11 stycznia 2022 r.

Do; Burmistrz Gminy Kórnik
Urząd Gminy Kórnik 
plac Niepodległości 1 
62-035 Kórnik

Wnioskodawca:

adres do doręczeń:
DLA Piper Giziński Kycia sp. j. 
uL L L. Pereca 1
00-849 Warszawa

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. li irt. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1429, dalej jako "Ustala"), wnoszę o udostępnienie informacji, czy nieruchomość/nieruchomości wskazane w załączniku nr 
1 do niniejszego wniosku ( dalej jako "Nieruchomość"),

a. potwierdzenia przeznaczenia terenu Nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
oraz
b. wskazania, czy toczy iię tub było prowadzone postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności miejscowego planu 
zagospodarowania przestrz< nnego obowiązującego dla Nieruchomości, a także
c. wskazania, czy toczy 
obowiązującego dla Nieruc lomości.

się postępowanie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

;o planu zagospodarowania przestrzennego uprzejmie proszę o podanie w odpowiedzi na niniejszy 
i planu dla obszaru, na którym znajduje się Nieruchomość oraz, ewentualnie, o podjętej uchwale o

W razie braku miejscowego 
wniosek informacji o braku 
przystąpieniu do sporządzenia takiego planu.

Jednocześnie, na podstawi : art. 14 Ustawy, wńoszę o udostępnienie przedmiotowej informacji w formie pisemnej na adres do 
doręczeń Wnioskodawcy, r kopii faksem na numer (0-22) 540 74 74 lub na adres e-mail:

i

i

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. (teL + ).

i

Załącznik nr 1-OpisNieruchomości
i

Nieruchomość położona w miejscowości Robakowo, województwo Wielkopolskie, powiat poznański, gmina Kórnik, składająca 
się z działek o numerach e videncyjnycb:

1. 43/1 oraz 43/2, dla któr 'ch Sąd Rejonowy w
nr PO 1D/00018855/9.

Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą


