Sąsiedzka
współpraca
P.P. „Porty Lotnicze”
ul. 17 Stycznia 49, 02-146 Warszawa

Warszawa, dnia

Wniosek o wykonanie izolacji akustycznych*

Numer wniosku

/

/

DANE O PODMIOTACH WYSTĘPUJĄCYCH Z ROSZCZENIEM
Dane identyﬁkacyjne osoby (właściciela)**, adres zamieszkania

Nazwisko*

D D M M R R R R
Data urodzenia

Imię, imiona
Powiat

Gmina

Dzielnica
–

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica i numer domu (lokalu)

Dane identyﬁkacyjne małżonka (współwłaściciela)

Nazwisko

D D M M R R R R
Data urodzenia

Imię, imiona
Miejsce zamieszkania

Dane identyﬁkacyjne innych osób mających użytkowanie wieczyste lub ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości
(użytkowanie cywilno-prawne, służebność i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

Nazwisko

D D M M R R R R
Data urodzenia

Imię, imiona
Miejsce zamieszkania

* Wypełniają: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty, użytkownik cywilno-prawny, posiadający służebność, osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
** W przypadku współwłaścicieli należy wypełnić Załącznik nr 1 do wniosku o wykonanie izolacji akustycznych.
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DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość gruntowa zabudowana

a. Adres nieruchomości

b. Powierzchnia działki
c. Ewidencyjne oznaczenie działki (obręb, numer ewidencyjny)

d. Dane dotyczące księgi wieczystej (numer KW i sąd wieczysto-księgowy)

e. Rodzaj budynku (dom jednorodzinny, wielorodzinny, zabudowa szeregowa, bliźniacza, inna)

f. Powierzchnia użytkowa budynku
g. Powierzchnia mieszkalna budynku
h. Przeznaczenie i sposób korzystania z budynku
i. Data wybudowania, data i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub data nabycia budynku

j. Data wydania i numer pozwolenia na użytkowanie obiektu

k. W przypadku użytkowania wieczystego nieruchomości:
• Data ustanowienia lub nabycia użytkowania wieczystego
• Okres na jaki ustanowiono użytkowanie wieczyste
• Powierzchnia nieruchomości gruntowej objętej użytkowaniem wieczystym
• Wielkość udziału we współużytkowaniu wieczystym (wypełnia współużytkownik wieczysty)
l. W przypadku innych praw rzeczowych do nieruchomości:
• Rodzaj prawa
• Podstawa ustanowienia (decyzja, wyrok, umowa)
• Przedmiot prawa
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• Powierzchnia objęta prawem
• Data ustanowienia
• Okres obowiązywania

Nieruchomość lokalowa

a. Adres nieruchomości

b. Powierzchnia użytkowa lokalu
c. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych
d. Przeznaczenie i sposób korzystania z lokalu
e. Dane dotyczące księgi wieczystej lokalu (numer KW i sąd wieczysto-księgowy)

f. Data budowy budynku, w którym znajduje się lokal
g. Data ustanowienia lub nabycia odrębnej własności lokalu (data aktu notarialnego)

h. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
• Data ustanowienia lub nabycia

i. W przypadku innych praw rzeczowych do lokalu:
• Rodzaj prawa
• Podstawa ustanowienia (decyzja, wyrok, umowa)
• Przedmiot prawa
• Powierzchnia objęta prawem

• Data ustanowienia
• Okres obowiązywania
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Informacje dodatkowe

Charakter roszczenia
Roszczenie o wykonanie izolacji akustycznych w celu realizacji wymagań technicznych dotyczących budynków istniejących w OOU poprzez:

Uzasadnienie wniosku
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ADRES DO KORESPONDENCJI

Numer poprzedniego wniosku (jeśli był składany)

(podpis wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIKI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez P.P. „Porty Lotnicze” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101,
poz. 926 – j.t.)

(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik nr 1

do wniosku o wykonanie izolacji akustycznych w związku z ustanowieniem
Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Chopina w Warszawie
Załącznik dotyczy:

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI
1. Dane identyﬁkacyjne osoby współwłaściciela, adres zamieszkania

Nazwisko

D D M M R R R R
Data urodzenia

Imię, imiona
Powiat

Gmina

Dzielnica
–

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica i numer domu (lokalu)

Wielkość udziału we współwłasności

2. Dane identyﬁkacyjne osoby współwłaściciela, adres zamieszkania

Nazwisko

D D M M R R R R
Data urodzenia

Imię, imiona
Powiat

Gmina

Dzielnica
–

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica i numer domu (lokalu)

Wielkość udziału we współwłasności

3. Dane identyﬁkacyjne osoby współwłaściciela, adres zamieszkania

Nazwisko

D D M M R R R R
Data urodzenia

Imię, imiona
Powiat

Gmina

Dzielnica
–

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica i numer domu (lokalu)

Wielkość udziału we współwłasności
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4. Dane identyﬁkacyjne osoby współwłaściciela, adres zamieszkania

Nazwisko

D D M M R R R R
Data urodzenia

Imię, imiona
Powiat

Gmina

Dzielnica
–

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica i numer domu (lokalu)

Wielkość udziału we współwłasności
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