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B2R Law Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy,
Adwokacka Spółka Partnerska,

JANKOWSKI STROIŃSKI ZIĘBA WARSAW - KRAKOW - KATOWICE

Warszawa, dnia 5 października 2021 roku

f A.Do: Urząd Miasta laminy Kórnik
Plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik
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Wnioskodawca:
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:

« działki o numerach ewidencyjnych 79/1 i 81 z obrębu 0007 Dachowa, położonych we wsi Dachowa, gminie
Kórnik, dla których 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 302109J5.0007.80
(łącznie dalej jako „Nieruchomość"), wydane zostały:
a. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

b. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

dalej jako „Decyzje" lub toczą / toczyły się postępowania dotyczące wydania wyżej wymienionych Decyzji
w odniesieniu do Nieruchomości.

W razie odpowiedzi twierdzącej, proszę o podanie sygnatur, pod którymi toczą się przedmiotowe postępowania, a
także kopii zanonimizowanych decyzji.

Proszę również o wskazanie czy Decyzje wydane dla Nieruchomości są ostateczne i prawomocne
w administracyjnym toku instancji oraz wskazanie dnia, w którym to nastąpiło.

Ponadto wnoszę o udzielenie informacji czy w stosunku do wydanych dla Nieruchomości Decyzji toczyło się
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art. 156 kodeksu postępowania
administracyjnego ż dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) („KPA") lub doszło do wznowienia
postępowania administracyjnego na podstawie art. 145 KPA.

Jednocześnie, o ile będzie to możliwe, uprzejmie proszę o przesłanie powyższego zaświadczenia/informacji na
adres e-mail: oraz listownie na adres do doręczeń wskazany powyżej.
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W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego wniosku, uprzejmie proszę o kontakt
telefoniczny pod numerem tel.
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