Gdańsk, dnia …………….. .2017 roku
…………………………………….
(imię i nazwisko)
ul. …………………………………
80- ………. Gdańsk
PESEL: …………………………...

Port Lotniczy Gdańsk spółka z o.o.
im. Lecha Wałęsy,
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
KRS 0000075422

WEZWANIE DO ZAPŁATY – OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE
Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA HAŁAS SAMOLOTOWY I POŁOŻENIE
NIERUCHOMOŚCI W OBSZARZE OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Działając w imieniu własnym na zasadzie przepisu art. 129 i nast. ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 – t.j.) w związku z Uchwałą
nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy
w Gdańsku (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 1093), niniejszym wzywam
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha w Rębiechowie do dobrowolnej zapłaty na moją rzecz
kwoty: ………..………………,00 zł (sł. .......................................…………………………….,
00/100 złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………. 201…. roku.
Zapłaty proszę dokonać na mój rachunek bankowy w banku ………………………….
o numerze: ………………………………………………………………………………………
Powyższa kwota stanowi należne i uzasadnione odszkodowane i wynika z tytułu lokalizacji
mojej nieruchomości położonej w ………………….., przy ul. …………………………….….
(Księga Wieczysta nr ……../……..….……..…./…..), w obszarze ograniczonego użytkowania
(OOU) spowodowanego działalnością Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy
w Rębiechowie oraz już poniesionych jak i przyszłych wydatków przeznaczonych
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na zapewnienie klimatu akustycznego umożliwiającego normalne korzystanie z wyżej
wskazanej nieruchomości, a także stanowi odszkodowanie za obniżenie wartości
nieruchomości. Kwota odszkodowania została ustalona w oparciu o wartość rynkową mojej
nieruchomości, a także oszacowanie i rozliczenie poniesionych lub koniecznych nakładów.
Ponadto oświadczam, że brak zapłaty kwoty odszkodowania we wskazanym terminie będzie
skutkował zaniechaniem przeze ze mnie pozasądowych prób odzyskania przedmiotowej
należności i wystąpieniem na drogę postępowania sądowego, co spowoduje powstanie
po Państwa stronie dodatkowych kosztów zarówno sądowych jak i zastępstwa procesowego.

……………..………..
Podpis
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