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….………………….., dnia ……………..…… r. 

       (miejscowość)                 (data)                      

……………………………… 
(imię i nazwisko) 

…………………………….. 

…………………………….. 
(adres) 

……………………………. 
(telefon kontaktowy) 

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. 

Adres do korespondencji: 

Międzynarodowy Port Lotniczy „KATOWICE”  

w Pyrzowicach 

ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice 

 

 

WNIOSEK 

 

 Na podstawie art. 129 w związku z art. 135 – 136 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami; dalej: POŚ) 

oraz w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/53/12/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 

roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowe Portu 

Lotniczego „KATOWICE” w Pyrzowicach,  

 

Ja/my niżej podpisany/-ni jako właściciel/-le nieruchomości (użytkownik/-nicy wieczysty/-ści 

nieruchomości, osoba/-by, której/-rym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości1), położonej w 

…………………….……. (gmina), oznaczonej numerem geodezyjnym …………….., dla której Sąd Rejonowy w 

…………………………… Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ………………………, 

 

niniejszym zgłaszam/-my roszczenie2: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 



2 
 

OPIS ROSZCZENIA ORAZ DODATKOWE INFORMACJE3: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

_____________________ 
     Podpis wnioskodawcy/-ów 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych we wniosku i załącznikach danych osobowych, zgodnie 

z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 j.t. ze 

zm.), przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w Katowicach przy Al. Korfantego 38 

oraz podmioty współpracujące z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym, w celu rozpatrzenia 

wszelkich roszczeń związanych z oddziaływaniem Portu Lotniczego oraz utworzeniem obszaru 

ograniczonego użytkowania, w tym roszczeń o odszkodowanie, a także o modernizację akustyczną 

budynków.  

 

 

___________________________________ 
miejscowość, data 

____________________________________ 
podpis Wnioskodawcy/ów1 
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Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do nieruchomości (na przykład: odpis z księgi 

wieczystej, prawomocne stwierdzenie nabycia spadku, akt notarialny – umowa 

sprzedaży/umowa darowizny) 

2. Informacje o współuprawnionych 

3. Aktualny wypis z rejestru gruntów 

4. Pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika). 

5. Dla spraw dot. obiektów budowlanych dodatkowo: 

a. Kopia książki obiektu budowlanego. 

b. Kopia potwierdzenia zgłoszenia zakończenia budowy. 

c. Protokoły z przeglądów budynków zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

– Prawo budowlane. 

d. Inne – w zależności od przedmiotu wniosku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 W przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy niniejszy wniosek, stanowi współwłasność, bądź znajduje się 

we współużytkowaniu wieczystym albo do nieruchomości przysługuje prawo rzeczowe dwóm lub więcej 
osobom wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele nieruchomości, współużytkownicy wieczyści 
nieruchomości albo osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości. 
 
2
 Roszczenia są alternatywne – niepotrzebne skreślić. 

 
3
 W Dodatkowych Informacjach proszę opisać rodzaj roszczenia i jego zakres oraz wskazać okoliczności, które 

uprawdopodabniają wystąpienie z wnioskiem. 


