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adres do doręczeń:
B2R Law Jankowski, Stroiński, Zięba
i Partnerzy, Adwokacka Spółka Partnerska 
ul. Poznańska 37,
00-689 Warszawa

WNIOSEK
o udostępnienie informacji w trybie dostępu do Informacji publicznej

Działając na podstawie art. 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji 

publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), wnoszę o udzielenie informacji czy dla:

działek o numerach ewidencyjnych 79/1 i 81 z obrębu 0007 Dachowa, położonych we wsi Dachowa, gminie 
Kórnik, dla k órych Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą o numerze
działki o numerze ewidencyjnym 80 z obrębu 0007 Dachowa, położonej we wsi Dachowa, gminie Kórnik, 

identyfikator działki 302109.5.0007.80
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i warunkach sytu 

o planowaniu i l.

| jako „Nieruchomość'), została podjęta uchwała o zasadach > 
iwania obiektów małej architektury, o której mowa w art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 rokuj'/" 

gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.).

Jeśli zaś w stosu
nad przygotowaniem projektu uchwały i na jakim są etapie.

W wypadku objęcia Nieruchomości przedmiotową uchwałą proszę o wskazanie odpowiedniego numeru uchwały 
Rady Miasta, w której nastąpiło ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury na obszarze 
położenia Nieruchomości. J

nku do Nieruchomości nie została podjęta uchwała, proszę o informację czy trwają obecnie prace''
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ile będzie to możliwe, uprzejmie proszę o przesłanie powyższego zaświadczenia/lnformacji na

i oraz listownie na adres do doręczeń wskazany powyżej.
Jednocześnie, o 

adres e-mail:
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W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego wniosku, uprzejmie proszę o kontakt

telefoniczny pod numerem tel. I
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B2RLAW.COM F
C
ejtana 17 /18
2’516 Warsaw, Poland

T:+48 22 542 40 40
Fax: +48 22 646 43 74

E: lnfo@b2rlaw.com
NIP: 5213773823

Regon:366884060
KRS:0000669367 , 07
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Temat: Wnioski
Nadawca: Stanisław Jurczynski <stanislaw.jurczynski@b2rlaw.coir 
Data: 2021-10-05, 15:51
Adresat: '‘kornik@Kornik.p^, <kornik@kornik.pl>

URZĄD MIASTA I GMINY 
KÓRNIK 

SEKRETARIAT
>

06. 10, 2021

Szanowni Państwo, Spr zai.

I

W załączeniu przesyłam wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej. Wnioski zostały również do Państwa 
wysłane pocztą. f

Z uwagi na pilny charakter sprawy uprzejmie proszę o możliwie najszybsze rozpoznanie wniosków.

Z wyrazami szacunku,

Stanisław Jurczynski

Legał Intern

M : +48 696 178 758 
Stanisław, jmsynski §ł
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T : +48 22 622 50 92
F : +48 22 622 50 92

Poznańska 37
00-689 Warsaw, Poland
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B2R Law Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy, Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie, 
(02-516), ul. Rejtana 17/18, Poiand KRS: 0000669367, REGON: 366884060, NIP: 5213773823

I

Important noto : Thls mnssage constltutes a trade secret. Dlsclosure, copy or use of Its content by any unauthoriaed person /unlntended 
reclplent are not allowed. If you are not the Intended redptent, please contact the sender Inrmedlately and delete thls message fromyour 
system. The data controller of your personal data Is BZR Law Jankowski, Stroiński, Zięba 1 Partnerzy, Adwokacka Spółka Partnerska wltn its 
reglstered seat In Warsaw at ul. Rejtana 17/18, 02-516. For details of how we process persona) data, please contact us at : 
rod o fii b2rlaw.com. For further Information please see our websłte at: www.b2rlaw.co m/pi/p o Utyka -p ry w atno s cl-co o id e s /.
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