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Warszawa, 28 marca 2022 r.

Burmistrz Gminy Kórnik
Urząd Gminy Kórnik
plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

Wnioskodawca:

adres do doręczeń:
DLA Piper Giziński Kycia sp. j.
ul. I. L. Pereca 1
00-849 Warszawa

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1429, dalej jako "Ustawa"), wnoszę o udostępnienie informacji, czy nieruchomość/nieruchomości wskazane w załączniku 
nr 1 do niniejszego wniosku ( dalej jako "Nieruchomość"),

posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 
2016 r. poz. 1440);
oraz, w przypadku gdy Nieruchomość posiada taki dostęp, wskazanie:
a. nazwy ulicy stanowiącej drogę publiczną, do której Nieruchomość posiada dostęp;
b. podstawy prawnej na jakiej przedmiotową drogę zakwalifikowano jako drogę publiczną, a także przesłanie kopii aktu 
nadającego jej status drogi publicznej;
c. numerów ksiąg wieczystych, którymi objęte są działki ewidencyjne sąsiadujące z Nieruchomością, na których znajduję się, 
droga publiczna;
d. dokumentacji potwierdzającej dostęp Nieruchomości do drogi publicznej, a także przesłanie kopii zezwolenia na lokalizację 
zjazdu z drogi publicznej.
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Uprzejmie proszę o jak najszybsze rozpatrzenie wniosku oraz o przesłanie zaświadczenia na adres do doręczeń Pełnomocnika'," H 
kopii faksem na numer (0-22) 540 74 74 lub na adres e-mail: .

)■W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. (tel. +48



Załącznik nr 1 - Opis Nieruchomości

Nieruchomość położona w miejscowości Robakowo, województwo Wielkopolskie, powiat poznański, gmina Kórnik, obręb 
ewidencyjny 302109_5.0018 składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: 

1. 108/5 oraz 108/6, obręb ewidencyjny 302109_5.0018 dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr P01D/00054159/4.


