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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:
nieruchomości  gruntowych położonych w  Płocku  w  obrębach Nr  1  „PODOLSZYCE-
BOROWICZKI” oraz Nr 3 „MASZEWO”, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów jako 
działki nr:

1)  1635/3  o  pow.  0,0091  ha  (obręb  Nr  1), przejętej   z  mocy  prawa  od  osób 
fizycznych na rzecz Gminy – Miasto  Płock pod poszerzenie  drogi  gminnej  -  ul. 
Gmury w trybie  art.  98  ust.  1  ustawy z  dnia 21  sierpnia  1997 r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.)  decyzją Prezydenta  
Miasta Płocka z dnia 27.06.2014r. nr WGD-II-ZP.6831.22.2014.MJ zatwierdzającą 
projekt podziału działki nr 1635;
2) 2556/1 o pow. 0,0069 ha,  2556/3 o pow. 0,2148 ha,  2556/4 o pow. 0,0110 ha, 
2605/1 o pow. 0,0099 ha,  2605/2 o pow. 0,2805 ha i  2605/3 o pow. 0,0241 ha 
(obręb Nr 1), przejętych od osoby fizycznej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa 
oraz Gminy – Miasto Płock pod drogi publiczne  w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z 
późn.  zm.)  decyzją  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  06.06.2014r.  nr  WGD-II-
ZP.6831.14.2014.MJ zatwierdzającą projekt podziału działek nr 2556 i 2605;
3) 1598/3  o pow. 0,0019 ha i  1598/4 o pow. 0,0019 ha  (obręb Nr 1)  przejętych z 
mocy prawa od osób fizycznych na rzecz Gminy – Miasto Płock pod poszerzenie 
drogi gminnej  - ul. Harcerskiej w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r.  o  gospodarce nieruchomościami   (j.t.  Dz.  U.  z  2014r.,  poz.  518 z późn.  zm.) 
decyzją  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  30.09.2010r.  nr  WGD.RG.7430-
156/2009/2010 zatwierdzającą projekt podziału działki nr 1598;
4) 113/3  o pow. 0,0264 ha (obręb Nr 1) przejętej z mocy prawa od osoby prawnej 
na rzecz Gminy – Miasto Płock pod drogę gminną w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 
518 z późn. zm.)  decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08.01.2014r. nr WGD-II-
ZP.6831.81.2013.MJ zatwierdzającą projekt podziału działki nr 113/2;
5) 26/12 o pow. 0,0420 ha i 26/14 o pow. 0,0424 ha (obręb Nr 3) przejętych z mocy 
prawa od osoby fizycznej na rzecz Gminy – Miasto Płock pod  drogi gminne w 
trybie  art.  98  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (j.t.  Dz. U. z 2010r.,  nr 102, poz.  651 z późn. zm.)  decyzją 
Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  30.09.2010r.  nr  WGD.RG.7430-73/2010 
zatwierdzającą projekt podziału działki nr 26/3;



– w celu ustalenia wysokości odszkodowania (w trybie przepisów art. 98 ust. 3 
oraz art. 128 i następnych ustawy o gospodarce nieruchomościami) na rzecz byłych 
właścicieli przejętych gruntów.

w  terminie  14  dni  od  dnia  podpisania  umowy,  lecz  nie  później  niż  do  dnia  28 
listopada 2014r.
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