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Wnioskodawcą:

Warszawa, dnia 22 czerwca 2021 r

adres do doręczeń:
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.
Plac Stanisława Małachowskiego 2. 
00-066 Warszawa

Do: Burmistrz Miasta Kórnik 
Urząd Miasta i Gminy Kórnik 
pi. Niepodległości 1
62-035 Kórnik
e-mall: budownictwo@kornik.pl

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 
2020 poz. 2176 ze zm.), zwracam się z wnioskiem o udzielenie mi informacji w odniesieniu do:

1. nieruchomości położonej w miejscowości Robakowo, w gminie Kórnik, powiat poznański, 
województwo wielkopolskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 2, obręb 0018, 
dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi 
księgę wieczystą KW nr P01D/00041690/4,

1
(dalej jako „Nieruchomość");

we wskazanym poniżej zakresie:

1. czy Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a jeśli tak to do której drogi 
i na podstawie jakiej uchwały drodze nadano status publicznej (sygnatura oraz data podjęcia 
uchwały)?

2. czy najbliższa względem Nieruchomości droga posiada w całości status drogi publicznej, a 
zwłaszcza czy posiada ona status drogi publicznej od strony Nieruchomości?

3. w przypadku, gdyby Nieruchomość nie posiadała bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, 
prośba o wskazanie, w jaki sposób Nieruchomość ma zapewniony pośredni dostęp do drogi 
publicznej?

4. jakie przeznaczenie mają najbliższe względem Nieruchomości drogi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, a jakie w ewidencji gruntów?

5. czy w stosunku do drogi publicznej zapewniającej dojazd do Nieruchomości (w tym również 
drogi nie sąsiadujące bezpośrednio z Nieruchomościami) prowadzone są obecnie bądź 
planowane są jakiekolwiek inwestycje w ramach kompetencji adresata niniejszego wniosku?

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi na niniejszy wniosek poczta na adres:

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.



lawyers
Plac Stanisława Małachowskiego 2 
00-066 Warszawa

Zwracam się również z uprzejmą prośbą o wysłanie odpowiedzi na niniejszy wniosek skanem na adres 
mailowy:

Z ostrożności pragnę ponadto wskazać, że w „w ustawie o dostępie do informacji publicznej brak jest 
wskazania jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku (poza utrwaleniem go w formie pisemnej). W 
ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego za wniosek pisemny uznawać należy również przesłanie 
zapytania pocztą elektroniczną, i to nawet gdy do jej autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. 
Pogląd ten, jak się wydaje, jest uzasadniony brakiem konieczności pełnego zidentyfikowania 
wnioskodawcy, a to ze względu na to, że żądając informacji nie musi się on wykazać jakimkolwiek 
interesem prawnym lub faktycznym, aby otrzymać informację" (wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 16 marca 2009 r., sygn. I OSK 1277/08, ONSAIWSA 2010/5/91). „Podanie do 
powszechnej wiadomości adresu poczty elektronicznej poprzez zamieszczenie na internetowej stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej organu, należy traktować jako jego zobowiązanie, że wiadomości 
wysłane na ten adres będą odbierane” (wyrok WSA w Kielcach z 3 listopada 2016 r., sygn. II SAB/Ke 
49/16, LEK nr 2161179).

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt pod podanym wyżej adresem mailowym lub nr tel.:

Uprzejmie proszę o pilne rozpatrzenie wniosku.
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