
CZĘŚĆ  I

Płock, dnia 07.10.2014r.

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

do wniosku nr WGD-II-ZO.271. 16 .2014.EL z dnia 07.10.2014r.

Przedmiotem  zamówienia  jest  sporządzenie  operatów  szacunkowych 
określających wartość rynkową:

       I. nieruchomości gruntowych położonych w Płocku w obrębie  Nr 3 „MASZEWO” , 
oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów jako działki nr:

1) 38/1  o  pow. 0,0435 ha –   współwłasność osób fizycznych 
2) 39/1  o pow. 0,0055 ha  i 41/1 o pow. 0,0079 ha – własność osoby fizycznej 
3) 40/5 o pow. 0,0083 ha – współwłasność osób fizycznych
4) 40/7 o pow. 0,0071 ha –  własność osoby fizycznej
5) 42/1 o pow. 0,0085 ha –  współposiadanie samoistne osób fizycznych 
6) 43/1 o pow. 0,0096 ha  – współwłasność  osób fizycznych 
7) 46/4 o pow. 0,0083 ha –  własność osoby fizycznej
8) 47/1 o pow. 0,0077 ha –  współwłasność osób fizycznych 
9) 49/2 o pow. 0,0133 ha – współwłasność osób fizycznych 
10) 48/6 o pow. 0.0018 ha  – własność  osób fizycznych
11) 48/7 o pow. 0,0061 ha –  własność osoby fizycznej
12) 48/8 o pow. 0,0017 ha – własność osoby fizycznej
13) 48/9 o pow. 0,0058 ha – własność osoby fizycznej
14) 52/1 o pow. 0,0735 ha – własność osoby prawnej 

– których przejęcie nastąpiło z mocy prawa na rzecz Gminy Płock decyzją Nr 5/2014 
Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  21 maja 2014r.,  sprawa  WRM-
III.6740.4.4.2014.BD,  o  zezwoleniu na  realizację  inwestycji  drogowej  w zakresie 
publicznych dróg gminnych klasy D – rozbudowa ulicy Maszewskiej w Płocku wraz 
z  brakująca  infrastrukturą  (budowa  sieci  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej, 
przebudowa  sieci  wodociągowej,  gazowej,  telekomunikacyjnej  i  oświetlenia 
ulicznego) na odcinku od km 0+000 do km 0+745 oraz   zatwierdzającą na potrzeby 
powyższej inwestycji podział nieruchomości;

II.  nieruchomości  gruntowych  położonych  w  Płocku  w  obrębie   Nr  8 
„ŚRÓDMIEŚCIE” , oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów jako działki nr:

1) 90/2 o pow. 0,0019 ha –  własność osoby fizycznej
2) 91/2 o pow. 0,0127 ha – współwłasność osób fizycznych 



– której przejęcie nastąpiło z mocy prawa na rzecz Gminy Płock decyzją Nr  6/2014 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 2014r., znak: WRM-III.6740.4.3.2014.MJ, 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na budowie publicznej 
drogi gminnej nr 520146W klasy Z – ulica Na Skarpie  w Płocku wraz z brakującą 
infrastrukturą, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+137,74 oraz zatwierdzającą na 
potrzeby powyższej inwestycji podział nieruchomości;

III. nieruchomości gruntowej położonej w Płocku w obrębie  Nr 8 „ŚRÓDMIEŚCIE” , 
oznaczonej w  rejestrze  ewidencji  gruntów  jako  działka nr  57/12  o  pow.  0,0332  ha  – 
współwłasność 130 osób fizycznych i 2 osób prawnych.
W/w działka przejęta została  z  mocy prawa na rzecz Gminy Płock decyzją Nr 7/2014 
Prezydenta Miasta  Płocka z  dnia 5 czerwca 2014r.,  spr.  WRM-III.6740.4.2.2014.MJ,  o 
zezwoleniu  na  realizacje  inwestycji  drogowej  polegającej  na  budowie  publicznej  drogi 
gminnej nr 520175W klasy Z – ulica Polna w Płocku wraz z brakująca infrastrukturą, na 
odcinku od km 0+137,74 do km 0+564,19 oraz  zatwierdzającą na potrzeby powyższej 
inwestycji podział nieruchomości;

IV.  nieruchomości gruntowych położonych w Płocku w obrębie Nr 3 „MASZEWO”, 
oznaczonych jako działki nr:

1) 494/9 o pow. 0,0232 ha – własność osoby fizycznej
2) 493/1 o pow. 0,0056 ha – własność osób fizycznych 
3) 497/1 o pow. 0,0100 ha – własność osoby fizycznej
4) 501/5 o pow. 0,0035 ha – własność osób fizycznych

– których przejęcie nastąpiło z mocy prawa na rzecz Gminy Płock decyzją Nr 8/2014 
Prezydenta  Miasta  Płocka  z dnia  9  czerwca 2014r.,  znak:  WRM-
III.6740.4.7.2014.BD, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie ulicy Traktowej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą (budowa sieci 
kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej,  przebudowa  sieci  wodociągowej,  gazowej, 
telekomunikacyjnej i oświetlenia ulicznego) na odcinku od km 0+000 do km 1+100 
oraz zatwierdzającą na potrzeby powyższej inwestycji podział nieruchomości;

V.  nieruchomości  gruntowych  położonych  w  Płocku  w  obrębie  Nr  8 
„ŚRÓDMIEŚCIE” oznaczonych jako działki nr:

1) 393/3 o pow. 0,0028 ha – własność osoby prawnej
2) 379/5 o pow. 0,0048 ha – samoistne posiadanie osoby prawnej
3) 390/1  o pow. 0,0049 ha – współwłasność kilkunastu osób fizycznych
4) 389/1 o pow. 0,0028 ha – własność osoby prawnej

– których przejęcie nastąpiło z mocy prawa na rzecz Gminy Płock decyzją Nr 9/2014 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 lipca 2014r., znak: WRM-III.6740.4.6.2014.MJ, 
o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  polegającej  na  rozbudowie 
publicznej drogi gminnej nr 520003W klasy D – ulica Parowa w Płocku, na odcinku 
od ul. Jasnej do ul. Szpitalnej oraz zatwierdzającą na potrzeby powyższej inwestycji 
podział nieruchomości;



– w celu ustalenia wysokości odszkodowania (w trybie przepisów art. 12 i 18 
ustawy  z  dnia  10.04.2003r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i 
realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych,  art.  128  i  następnych 
ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami)  na  rzecz  byłych  właścicieli, 
samoistnych posiadaczy i dysponentów przejętych gruntów.

w  terminie  21  dni  od  dnia  podpisania  umowy,  lecz  nie  później  niż  do  dnia  28 
listopada 2014r.
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