
…………....……………….., dnia ……………….....……..

…………....………………..........................................

miejscowość

Imię i Nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej

…………....………………..........................................
Adres

…………....………………..........................................
Adres

data

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:

…………....………………..........................................
Firma przedsiębiorcy

…………....………………..........................................
Adres

…………....………………..........................................
Adres

Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy 
przesyłowego:

przesył.pl
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 Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 

r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie dostępu do informacji publicznej w zakresie udostęp-

nienia - decyzji administracyjnych, zawartych umów, oświadczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, 

projektów budowlanych i wykonawczych, protokołów odbiorów technicznych i przekazania urządzeń przesyłowych do eksplo-

atacji, protokołów zdawczo – odbiorczych środków trwałych, map obejmujących część opisową i graficzną projektowanych i 

wybudowanych urządzeń przesyłowych oraz wykazów właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości  - dotyczą-

cych lokalizacji, budowy, ewentualnej przebudowy lub modernizacji oraz eksploatacji infrastruktury ……….........…………………….. 

(np. elektroenergetycznej, gazociągowej itp.)  w postaci …………................................................................................................…….. 

(np. odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV) zlokalizowanej na nieruchomości położonej w …….......……………………., 

która obejmuje działkę ewidencyjną o numerze …..........................………. w obrębie …......................……… , dla której Sąd Rejonowy 

w ……....................................…….. prowadzi księgę wieczystą o numerze ………..............................…….. . 



…………....……………….........................................

Z poważaniem

podpis

przesył.pl

W załączeniu:

1. Kopia odpisu księgi wieczystej numer …………...............................……………… ,

2. Kopia wypisu z rejestru gruntów,

3. Kopia mapy ewidencyjnej.

2

 Ponadto wnoszę o udzielenie informacji publicznej czy była dokonywana modernizacja lub przebudowa przedmioto-

wych urządzeń przesyłowych, a jeśli tak, to w jakim okresie dokonano tych czynności oraz czy został zachowany pierwotny 

przebieg urządzeń przesyłowych oraz czy nastąpiła zmiana ich trasy.  

 ………………………...........………. ( Firma przedsiębiorcy ) z siedzibą w ……......................…………… realizuje zadania publiczne 

oraz jest zobowiązana do udostępniania informacji publicznej ponieważ jest podmiotem wykonującym zadania publiczne w 

świetle art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zm.). 

Powyższe potwierdza jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych ( wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. I OSK 

102/13, wyrok NSA z dnia 18 sierpnia 2010 r. sygn. I OSK 851/10, wyrok WSA w Lublinie z dnia 4 marca 2013 r. sygn. II SAB/Lu 

10/13, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2013 r. sygn. II SAB/Bd 6/13 ).  

 Zawnioskowane informacje proszę przesłać w formie kserokopii pocztą tradycyjną na adres: 

………….............................……………………………. .  
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