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Dzień dobry, 0.
zwracam się do Państwa z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w 
postaci dokumentacji prac planistycznych związanej z uchwałą nr 
XLVIII/640/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 czerwca 2018 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w 
rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach 
geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik.

W szczególności proszę o przesłanie:

1) potwierdzenia dokonania ogłoszeń o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzania planu (w prasie miejscowej, przez obwieszczenie, udostępnienie 
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, 
a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości),

2) treści zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
planu instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu 
(wraz z potwierdzeniem nadania i odbioru zawiadomienia),

3) wniosków do organów współdziałających o wyrażenie opinii, uzgodnienia lub 
innego stanowiska w związku z procedurą planistyczną (wraz z potwierdzeniem 
nadania i odbioru zawiadomienia),

4) odpowiedzi na ww. wnioski,

5) potwierdzenie dokonania ogłoszeń o wyłożeniu projektu planu do 
publicznego wglądu (w prasie miejscowej, przez obwieszczenie, udostępnienie 
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, 
a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości).

Uprzejmie proszę o przesłanie wnioskowanych dokumentów w formie 
elektronicznej (format PDF) na adres <mailto:kancelaria(Sszs-partners.pl.> 
kancelaria(aszs-partners.pl.

Wyjaśnić należy, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym jednolicie 
przyjmuje się, iż dokumentacja planistyczna, czyli dokumentacja posiadana 
przez organ i wykorzystywana do zrealizowania powierzonych mu prawem zadań w 
zakresie sporządzenia projektu planu miejscowego, stanowi informację 
publiczną, która podlega reżimowi u.d.i.p. (zob. m.in. wyrok WSA w Gdańsku z 
dnia 9 stycznia 2020 r., sygn. akt II SAB/Gd 123/19 oraz wyrok NSA z dnia 30 
listopada 2016 r., sygn. akt I OSK 1691/15).

Brak jest również podstaw do uznania wnioskowanych informacji za informację 
przetworzoną, gdyż są to informacje proste, które powinny znajdować się w 
Państwa posiadaniu. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 2 u.p.z.p. wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami oraz dokumentacją 
prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Tym 
samym zbiór wnioskowanych dokumentów musiał być przez Państwa skompletowany 
celem przekazania do organu nadzoru.

W razie pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji.
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"Sokołowski Zdrojewski Ścibisz

Siedziba Poznań:

ul; Wroniecka 17

61-763 Poznań
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‘<http://www.szs-partners.pl/>

Administratorem Państwa Danych

Radcy Prawni" sp.p.

Oddział w Szczecinie:

ul. Cyfrowa 6

71-441 Szczecin

www.szs-partners.pl

Osobowych jest "SOKOŁOWSKI ZDROJEWSKI ŚCIBISZ 
RADCY PRAWNI" SPÓŁKA PARTNERSKA. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych 
oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są
<https://szs-partners.pl/klauzula-informacyjna/> tutaj.

Zai

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu., 
doktorego jest adresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub 
zastrzeżonym. Wgląd w treść korespondencji otrzymanej omyłkowo, dalsze jej 
przesyłanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie w inny sposób, bądź 
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez 
osobę lub podmiot nie będący jej adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca 
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie 
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
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