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B2R Law Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy,

Adwokacka Spółka Partnerska,

WARSAW - KRAKÓW - KATOWICE

Do: Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodległości 1,

\ 62-035 Kórnik

Kraków, dnia 28 września 2021 roku

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

» działka o numerze ewidencyjnym 80 z obrębu 0007 Dachowa, położonej we wsi Dachowa, gminie Kórnik, 
identyfikator działki 302109_5-0007.80

(łącznie dalej jako „Nieruchomość"),

1. posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a w przypadku gdy przedmiotowe działki nie posiadają 
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.

2. 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.

3. Proszę też o wskazanie numeru uchwały kategoryzującej drogę, do której Nieruchomość ma dostęp, jako 
drogę publiczną.

4. Wnoszę także o informację czy toczą się lub są planowane inwestycje w odniesieniu do ulic położonych 
w sąsiedztwie Nieruchomości, lub czy toczą się lub są planowane inwestycje drogowe na Nieruchomości 
lub działkach bezpośrednio z nią sąsiadujących. 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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Mając na uwadze fakt, że uzyskanie powyższej informacji jest niezbędne do zakończenia procesu badania stanu 
prawnego Nieruchomości zwracam się z prośbą o niezwłoczne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

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.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego wniosku, uprzejmie proszę o kontakt 
telefoniczny pod numerem tel.
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