
Pragmatic
Solutions

Law&Tax

Family Office

Wałoskodąwęą:

adres dla doręczę
SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak Sp.k.
Rondo ONZ 1, p. 12
00-124 Warszawa 
e-mail:

Warszawa, 14 maja 2021 roku
i/l I 

mórnik 
“iRETARKr

Accounting

Finance

Urząd Miasta i Gminy Kórnik 
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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 poniższe pytania czy, wedle informacji posiadanych przez tutejszy 
Organ, następująca nieruchomość położona w Robakowie tj.:

- nieruchomość gruntowa, składająca się między innymi z działki o numerze ewidencyjnym 24, o powierzchni 
25,8092 ha, położona w Robakowie, gmina Kórnik, obręb: 302109_5.0018 Robakowo, województwo 
wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą o numerze PO1D/00028456/5;

(dalej „Nieruchomości"),

1) objęta jest decyzją o lokalizacji (budowie) lub przebudowie zjazdu z drogi publicznej na terenie 
nieruchomości;

2) czy Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a w przypadku gdy przedmiotowa 
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, uprzejmie proszę o wskazanie, 
przez jakie działki Nieruchomość ma zapewniony pośredni dostęp do drogi publicznej oraz jakiemu 
podmiotowi przysługuje tytuł prawny do nieruchomości zapewniających pośredni dostęp do Nieruchomości;

3) wnoszę również o wskazanie numeru ewidencyjnego działki, na której znajduje się droga publiczna w 
miejscu, w którym Nieruchomość posiada do niej dostęp oraz udzielenie informacji, jakiemu podmiotowi 
przysługuje tytuł prawny do takiej działki ewidencyjnej;

4) proszę też o wskazanie numeru uchwały kategoryzującej drogę, do której Nieruchomość ma dostęp, jako 
drogę publiczną;

5) a także o informację czy toczą się lub są planowane inwestycje w odniesieniu do ulic położonych w 
sąsiedztwie Nieruchomości. W razie odpowiedzi twierdzącej, czy wyżej wymienione inwestycje będą 
związane z jakimikolwiek zobowiązaniami / ograniczeniami dla właścicieli / użytkowników wieczystych 
sąsiadujących z ww. drogami.
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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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