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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, zezm., dalej „UDIP"), wnoszę o udostępnienie informacji 
publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie 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 
2^8092 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 P01D/00028456/5;

(dalej „Nieruchomość "),

1) została objęta decyzją administracyjną przeznaczającą ją na cele świadczeń rzeczowych (w tym planowanych 
do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny) polegających na oddaniu jej do używania na 
cele przygotowania obrony Państwa w rozumieniu art. 210 ust.1 w związku z art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541);

2) odnośnie do postępowania w przedmiocie wskazanym w pkt 1) powyżej, toczącego się w stosunku do 
Nieruchomości. W przypadku, gdy takie postępowanie toczy się w stosunku do Nieruchomości, wnoszę o 
wskazanie jego sygnatury.

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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