
1 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

A. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  70000000-1. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań w następujących zakresach: 

 

CZĘŚĆ I  

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wyceny (rynkowej wartości prawa wła-
sności i prawa uŜytkowania wieczystego) nw. nieruchomości połoŜonych w Szczecinie, w obrębie 
Szczecin – Śródmieście, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, dla celu rozpatrzenia wnio-
sku strony o przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności: 

  

 
L.P. ADRES NIERUCHOMO ŚCI KW  

NR 
DZIAŁKI 

OBRĘB 

1. Jana Kazimierza  – Jana Chryzostoma Paska  77554 106 1017  

2. Kaszubska  79172 17 1046 

3. Stoisława 75158 116 1041 

4. Al. PapieŜa Jana Pawła II 27523 141 1025 

5. Bluszczowa 22828 5 1072 

6. Tkacka SZ1S/00149369/9 37/7, 37/10 1036 

7. śupańskiego SZ1S/00027341/9 5/1 1003 

8. Celna 135985 25/2 1086 

9. Rynek Sienny SZ1S/00154856/1 
43/63, 
139/22 

1037 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ustalenie aktualnego, na dzień sporządzenia operatu szacun-
kowego, stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości. Wykonawca winien powiadomić stronę pisemnie, 
bądź telefonicznie (sporządzając wówczas notatkę, którą naleŜy dołączyć do operatu) o terminie wizji 
lokalnej, przynajmniej na siedem dni przed jej terminem. 

 

CZĘŚĆ II  

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wyceny (rynkowej wartości prawa wła-
sności i prawa uŜytkowania wieczystego) nw. nieruchomości połoŜonych w Szczecinie, w obrębie 
Szczecin – Pogodno, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, dla celu rozpatrzenia wniosku 
strony o przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności: 

 

L.P. ADRES NIERUCHOMO ŚCI KW  
NR 

DZIAŁKI 
OBRĘB 

1. Krasickiego 17618 17/1 2063 
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2. Frycza-Modrzewskiego 19936 65 2061 

3. Orląt Lwowskich SZ1S/00006744/1 69 2003 

4. Makowska SZ1S/00016292/0 69 2003 

5. Brodzińskiego SZ1S/000023944/8 3/3 2076 

6. Wileńska SZ1S/00003365/9 44/1 2109 

7. Podleśna SZ1S/000011148/1 64 2034 

8. Podleśna SZ1S/000011138/8 62 2034 

9. Konopnickiej 13457 91/6 2077 

10. Gajowa 10431 68/1 2112 

11. Kwiatowa 12889 47/2 2097 

12. Malinowa 8282 119 2034 

13. Mokra 21768 72 2019 

14. Traugutta 22683 48 2069 

15. Wrocławska 3425 9/1 2109 

16. Niecała 17288 18 2111 

17. Pogodna 8104 191 2006 

18. Reduty Ordona 10057 8 2079 

19. RóŜyckiego 17486 30/1 2095 

20. Stojałowskiego 19066 110 2072 

21. Poniatowskiego  19075 106 2078 

22. Janusza 63631 62 2086 

23. 26 Kwietnia (garaŜ) 77786 222 2089 

24. 26 Kwietnia (garaŜ) 77249 30 2089 

25. 26 Kwietnia (garaŜ) 77329 42 2089 

26. Kostki 78849 247 2076 

27.  Sierakowska 83947 11/6 2010 

28. Jaworowa SZ1S/000018958/1 14 2005 

29. Reczańska SZ1S/000022676/1 272 2134 

30. Kasztanowa SZ1S/000015297/8 275 2134 

31. Księcia Borysa 7212 115 2033 

32. Kingi SZ1S/000036020/9 58/2 2110 
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33. Waryńskiego SZ1S/000018069/2 15 2071 

34. Traugutta SZ1S/000005965/9 4 2069 

35. Grzegorza z Sanoka SZ1S/000020972/2 68 2069 

36. Okulickiego SZ1S/00019346/5 5/1 2097 

37. Wyspiańskiego SZ1S/00002962/7 22 2140 

38. Hoene-Wrońskiego SZ1S/000012940/0 81 2071 

39. Księcia Borysa SZ1S/000006995/5 120 2033 

40. Zdrojowa SZ1S/000000762/1 101 2033 

41. RóŜana SZ1S/000010863 19 2097 

42. Sienkiewicza SZ1S/00020919/3 222/1 2072 

43. Akacjowa SZ1S/000000746/3 25 2030 

44. Sandomierska SZ1S/00016857/9 15/1 2092 

45. Kingi SZ1S/00017867/9 58/1 2110 

46. Reymonta SZ1S/00018793/6 270/3 2069 

47. Południowa SZ1S/000109411/0 2/8 2151 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ustalenie aktualnego, na dzień sporządzenia operatu szacun-
kowego, stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości. Wykonawca winien powiadomić stronę pisemnie, 
bądź telefonicznie (sporządzając wówczas notatkę, którą naleŜy dołączyć do operatu) o terminie wizji 
lokalnej, przynajmniej na siedem dni przed jej terminem. 

 

CZĘŚĆ III  

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wyceny (rynkowej wartości prawa wła-
sności i prawa uŜytkowania wieczystego) nw. nieruchomości połoŜonych w Szczecinie, w obrębie 
Szczecin –Nad Odrą, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, dla celu rozpatrzenia wniosku 
strony o przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności: 

  

L.P. ADRES NIERUCHOMO ŚCI KW  
NR 
DZIAŁKI 

OBRĘB 

1. Saperska 20928 74/6 3042 

2. Podolska 20049 43 3068 

3. Górnicza 14009 138/3 3040 

4. Artyleryjska 836 145/1 3040 

5. Orzeszkowej 78759 17/1 3205 
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6. Piaskowa 74818 68 3085 

7. Pokoju 69498 26 3038 

8. Zagłoby SZ1S/00016245/6 43/1 3094 

9. Górnicza 14011 138/1 3040 

10. Bernardyńska SZ1S/00020868/0 69 3042 

11. Dzielnicowa SZ1S/00019989/4 7 3068 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ustalenie aktualnego, na dzień sporządzenia operatu szacun-
kowego, stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości. Wykonawca winien powiadomić stronę pisemnie, 
bądź telefonicznie (sporządzając wówczas notatkę, którą naleŜy dołączyć do operatu) o terminie wizji 
lokalnej, przynajmniej na siedem dni przed jej terminem. 

 

CZĘŚĆ IV  

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wyceny (rynkowej wartości prawa wła-
sności i prawa uŜytkowania wieczystego) nw. nieruchomości połoŜonych w Szczecinie, w obrębie 
Szczecin – Dąbie, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, dla celu rozpatrzenia wniosku stro-
ny o przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności: 

 

L.P. ADRES NIERUCHOMO ŚCI KW  
NR 
DZIAŁKI 

OBRĘB 

1. Nowotarska SZ1S/000024093/4 21 4111 

2. Toruńska 21833 54 4026 

3. Portowa 24217 36 4022 

4. Warmińska SZ1S/000022621/1 10 4031 

5. Włókiennicza SZ1S/000009050/0 33 4135 

6. Szybowcowa SZ1S/000021846/7 5 4026 

7. Twarda 154715 57/4 4114 

8. Metalowa 25773 1/2 4122 

9. Kostki Napierskiego 152553 61/19 4072 

10. Kostki Napierskiego 152554 96 4072 

11. Drewniana 12885 11 4091 

12. Nowotarska SZ1S/000017295/8 39 4111 

13. Piechoty SZ1S/00009685/0 14 4045 

14. Lutyków SZ1S/000021687/4 19 4102 
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15. Kostrzyńska SZ1S/00021858/4 12 4032 

16. Przewiewna 70628 28 4127 

17. Gryczana 74891 129 4083 

18. Krzemienna 79372 126 4121 

19. Kurza 206900 172/4 4085 

20. Kurza 82986 172/2, 172/3 4085 

21. Piskorskiego 75401 48 4049 

22. Trygława 76377 105 4189 

23. Zajęcza 83021 207 4085 

24. Chojnicka 70256 91 4129 

25. ŁomŜyńska 25179 19 4031 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ustalenie aktualnego, na dzień sporządzenia operatu szacun-
kowego, stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości. Wykonawca winien powiadomić stronę pisemnie, 
bądź telefonicznie (sporządzając wówczas notatkę, którą naleŜy dołączyć do operatu) o terminie wizji 
lokalnej, przynajmniej na siedem dni przed jej terminem. 

 

CZĘŚĆ V 

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wyceny (rynkowej wartości prawa wła-
sności i prawa uŜytkowania wieczystego) nw. nieruchomości połoŜonych w Szczecinie, stanowiących 
własność Skarbu Państwa, dla celu rozpatrzenia wniosku strony o przekształcenie prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności: 

  

L.P. ADRES NIERUCHOMO ŚCI KW  
NR 
DZIAŁKI 

OBRĘB 

1. Benesza (garaŜ) 83170 189 2008 

2. Tama Pomorzańska 80002 7/1 1052 

3. Królowej Korony Polskiej 27381 13 1023 

4. Bohaterów Warszawy 82376 2/9 2154 

5. Pl. Rodła SZ1S/0000078082/7 21 1031 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ustalenie aktualnego, na dzień sporządzenia operatu szacun-
kowego, stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości. Wykonawca winien powiadomić stronę pisemnie, 
bądź telefonicznie (sporządzając wówczas notatkę, którą naleŜy dołączyć do operatu) o terminie wizji 
lokalnej, przynajmniej na siedem dni przed jej terminem. 
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CZĘŚĆ VI  

Oszacowanie wartości słuŜebności gruntowych prawa przejazdu i przechodu dot. nw. nieruchomości 
połoŜonych w Szczecinie: 

1) przez nieruchomość stanowiącą własność Miasta Szczecin, oznaczoną w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako działka nr 8/5 o powierzchni 5680 m2 z obrębu 2142 Szczecin – Pogodno (KW 
SZ1S/00146102/2), połoŜoną na Osiedlu Gumieńce, na rzecz kaŜdoczesnego uŜytkownika wie-
czystego dz. nr 9 (po planowanym podziale dz.nr 9/1, 9/2) o powierzchni 1401 m2 z obrębu 2151 
połoŜonej przy ul. Białowieskiej 7 (KW SZ1S/00084931/9); słuŜebność obejmuje grunt o po-
wierzchni 112 m2; 

2) słuŜebność przejazdu do drogi publicznej dla działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji grun-
tów i budynków jako działka nr 4/49 z obrębu 1025 Szczecin-Śródmieście (KW 
SZ1S/00138858/7), połoŜonej przy ul. Śląskiej 30 (oficyna); 

w opracowaniu naleŜy określić: 

- zakres słuŜebności wraz z określeniem powierzchni, wrysowany na mapę przez 

osobę uprawnioną; 

- dokonać analizy, przez którą z nieruchomości naleŜy ją ustanowić, Ŝeby była najmniej uciąŜliwa; 

3) przez nieruchomość stanowiącą własność Miasta Szczecin, oznaczoną w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako działka nr 2/33 o powierzchni 2522 m2 z obrębu 2107 Szczecin – Pogodno (KW 
SZ1S/00147654/3), połoŜoną przy ul. Ku Słońcu na rzecz kaŜdoczesnego właściciela dz. nr 3/1 o 
pow. 4474 m2 z obrębu 2107 połoŜonej przy ul. Ku słońcu 24, ujawnionej w KW 
SZ1S/00187851/6; słuŜebność obejmuje grunt o powierzchni 560 m2; 

4) przez nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/15 z obrębu 
4038 Szczecin – Dąbie połoŜoną przy ul. Wiosennej, na rzecz właściciela dz. nr 40/16 z obrębu 
4038 połoŜonej przy ul. Wiosennej 110; słuŜebność dotyczyć będzie drogi dojazdowej, a obejmuje 
grunt o powierzchni 324 m2; 

5) przez nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 z obrębu 
1059 Szczecin – Śródmieście połoŜoną przy ul. Chmielewskiego, na rzecz uŜytkownika wieczy-
stego dz. nr 2/1 z obrębu 1059 połoŜonej przy ul. Chmielewskiego 20; słuŜebność dotyczyć będzie 
drogi dojazdowej, a obejmuje grunt o powierzchni 165 m2; 

6) na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 74/12 z obrębu 
3042 Szczecin –Nad Odrą (KW SZ1S/00175380/6), połoŜonej przy ul. Saperskiej; słuŜebność 
swoim zakresem będzie obejmowała pas gruntu o szerokości 3 m wzdłuŜ granicy z działką ewi-
dencyjną nr 65 z obrębu 3042; ustanowiona zostanie w celu pozyskania prawa do dysponowania 
terenem na cele budowlane przez właściciela nieruchomości połoŜonej przy ul. Bernardyńskiej 10,  
celem wykonania robot budowlanych do stanu zgodnego z prawem. 

 
Zamawiający w zleceniu jednostkowym ustali sposób określenia wynagrodzenia za słuŜebność: tj. 
jako wynagrodzenie jednorazowe, bądź jako wynagrodzenie roczne. 

 

CZĘŚĆ VII  

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wyceny prawa słuŜebności przesyłu, w ro-
zumieniu art.305 kc w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej planowanej do zrealizowania przez 
Enea Operator Sp. z o.o; ustanowiona słuŜebność obejmuje nw. nieruchomości: 

1) połoŜone w rejonie Os. śelechowa, oznaczone jako działki ewidencyjne nr nr: 3/34 z obrębu 3049, 
109/3 z obrębu 3084, 1/205 i 1/207 z obrębu 3085 Szczecin – Nad Odrą; 
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2) połoŜoną w rejonie ul. Pomarańczowej, oznaczoną jako działka ewidencyjna: nr 48 z obrębu 4155 
Szczecin – Dąbie; 

3) połoŜoną w rejonie ul. Andersena, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 7/58 z obrębu 2017 
Szczecin – Pogodno; 

4) połoŜone w rejonie ul. Orzeszkowej - Boguchwały, oznaczone jako działki ewidencyjne nr nr: 7/5 i 
2/1 z obrębu 3205 Szczecin – Nad Odrą; 

5) połoŜone w rejonie ul. Krzywoustego – Królowej Jadwigi - Małkowskiego, oznaczone jako działki 
ewidencyjne nr nr: 5/12, 5/13, 5/17, 5/26 i 5/28 z obrębu 1042 Szczecin – Śródmieście; 

6) połoŜone w rejonie ulic: Dąbska – Olszynki Grochowskiej – Os.Majowe – Kijewo – Os. Wielgo-
wo – Sławociesze, ul. Stary Szlak – Pomorska, Os. Dąbie – ul. Goleniowska, Lubczyńska, ozna-
czone jako działki ewidencyjne nr nr:  

- 16/6, 17/4, 48/24, 48/25 z obrębu 4084, 
- 37/8 z obrębu 4147, 
- 11/1 i 12/3 z obrębu 4149, 
- 56/1, 47/2 i 40 z obrębu 4117, 
- 9/36, 7/9 i 7/14 z obrębu4002, 
- 109/1, 109/2 i 38 z obrębu 4246, 
- 22, 32, 24 i 26 z obrębu 4906, 
- 6/7 z obrębu 4064; 

7) części działek połoŜonych  w rejonie ul. Rafy Koralowej, oznaczonych jako działki ewidencyjne: nr 
nr: 20/4, 19/34 i 19/36 z obrębu 3081 Szczecin – Nad Odrą. 

 
Treść, w tym zakresy przedmiotowe i terenowe słuŜebności przesyłu zostały określone aktami notarial-
nymi, które będą stanowiły złączniki do umowy. 
 
Zamawiający w zleceniu jednostkowym ustali sposób określenia wynagrodzenia za słuŜebność: tj. 
jako wynagrodzenie jednorazowe, bądź jako wynagrodzenie roczne. 

 

CZĘŚĆ VIII  

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości prawa własności i prawa 
uŜytkowania wieczystego nw. nieruchomości połoŜonych w Szczecinie, przygotowywanych do bezprze-
targowej sprzedaŜy jej uŜytkownikom wieczystym w trybie art.32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami: 

1) nieruchomość oznaczona  w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/51 o powierzchni 
933 m2  z obrębu 1017 Szczecin – Śródmieście (KW SZ1S/00142786/2) połoŜona przy ul. Jana Ka-
zimierza 3; 

2) nieruchomość oznaczona  w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13/1 o powierzchni 
2263 m2  z obrębu 2065 Szczecin - Pogodno (KW SZ1S/00088010/5) połoŜona przy ul. Harcerzy 
3,5;  

3)  nieruchomość oznaczona  w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 7/2 o powierzchni 504 
m2  z obrębu 4109 Szczecin – Dąbie (KW SZ1S/00023302/6) połoŜona przy ul. Zoologicznej 4; 

4)  nieruchomość oznaczona  w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr:  18/16, 52/3, 52/4, 
52/5 i 52/6 o powierzchni 4603 m2  z obrębu 2041 Szczecin – pogodno (KW SZ1S/00151824/7) po-
łoŜona przy ul. Chopina. 

 

CZĘŚĆ IX  
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Oszacowanie wartości  nw. nieruchomości połoŜonych w Szczecinie i wykonanie operatów szacunkowych 
wycen wartości gruntów przygotowywanych do zbycia (sprzedaŜy/oddania w uŜytkowanie wieczyste) w 
drodze bezprzetargowej lub w trybie przetargu ograniczonego, z przeznaczeniem na rzecz prawnych po-
siadaczy przyległych nieruchomości, celem poprawy warunków ich zagospodarowania: 

1) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 192/2 o pow. 61 m2 (KW 
SZ1S/00092861/6) z obrębu geodezyjnego 3076 Szczecin-Nad Odrą, połoŜona przy ul. Na Stoku;  

2) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 147/26 o pow. 124 m2 (KW 
SZ1S/00192578/6) z obrębu geodezyjnego 3036 Szczecin-Nad Odrą, połoŜona przy ul. Dąbrowszcza-
ków;  

3) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 176/2 o pow. 101 m2 (KW 
SZ1S/00184809/6) z obrębu geodezyjnego 2006 Szczecin-Pogodno, połoŜona przy ul. Majowej ;  

4) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 209/10 o pow. 58 m2 (KW 
SZ1S/000929044/0) z obrębu geodezyjnego 3077 Szczecin-Nad Odrą, połoŜona przy ul. DzierŜonia;  

5) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 258 o pow. 134 m2 (KW 
SZ1S/00191788/4) z obrębu geodezyjnego 3076 Szczecin-Nad Odrą, połoŜona przy ul. Fińskiej;  

6) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 464/6 o pow. 90 m2 (KW 
SZ1S/00188261/0) z obrębu geodezyjnego 3011 Szczecin-Nad Odrą, połoŜona przy ul. Kombatantów;  

7) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 464/5 o pow. 24 m2 (KW 
SZ1S/00188261/0) z obrębu geodezyjnego 3011 Szczecin-Nad Odrą, połoŜona przy ul. Kombatantów;  

8) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 464/3 o pow. 21 m2 (KW 
SZ1S/00188261/0) z obrębu geodezyjnego 3011 Szczecin-Nad Odrą, połoŜona przy ul. Kombatantów; 

9)  nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25/2 o pow. 390 m2 (KW 
SZ1S/00181349/2) z obrębu geodezyjnego 2081 Szczecin-Pogodno połoŜona przy ul. Kozierowskiego; 
nieruchomość przygotowywana jest do zbycia w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli, bądź 
uŜytkowników wieczystych przyległych nieruchomości; 

10) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 277/3 o pow. 98 m2 (KW 
SZ1S/00192702/5) z obrębu geodezyjnego 3079 Szczecin-Nad Odrą, połoŜona przy ul.Podmokłej; 
nieruchomość przygotowywana jest do zbycia w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli, bądź 
uŜytkowników wieczystych przyległych nieruchomości; 

11) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 434 o pow. 28 m2 (KW 
SZ1S/00184504/8) z obrębu geodezyjnego 2019 Szczecin-Pogodno, połoŜona przy ul. Słoneczników; 

12) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 263/8 o pow. 7 m2 (KW 
brak) z obrębu geodezyjnego 3006 Szczecin-Nad Odrą, połoŜona przy ul. Ziemskiej; 

13) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr  15/5 o pow. ok. 770 
m2 (KW SZ1S/00181046/8) z obrębu geodezyjnego 3012 Szczecin-Nad Odrą, połoŜona przy ul.1 
Maja ; 

14) nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1/23 o pow.  26 m2 (KW 
SZ1S/00184361/3), nr 1/24 o pow.  7 m2 (KW SZ1S/00184362/0), nr 1/25  o pow. 14 m2 (KW 
SZ1S/00184359/6) z obrębu geodezyjnego 1084 Szczecin-Śródmieście, połoŜona przy NabrzeŜu 
Bydgoskim (w granicach portu morskiego w Szczecinie). 

 

Przedmiotem ww. wycen ma być wartość nieruchomości stanowiąca podstawę do ustalenia ceny, o 
której mowa w art.67, bądź w art.67 i art.72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami. 
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CZĘŚĆ X 

Oszacowanie wartości udziałów nw. nieruchomościach gruntowych w celu ich zbycia w trybie art.209a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami: 

1)  wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 1/11 o pow. 428 m2  z obrębu 1010 Szczecin – Śródmieście (KW 
SZ1S/00110631/8), połoŜona przy ul. śupańskiego; nieruchomość przygotowywana jest do oddania 
w uŜytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. śupańskiego 5, usytuowa-
nym na działce nr 102 z obrębu 1010 (KW SZ1S/00060183/6); 

konsekwencją zbycia nieruchomości będzie stworzenie jednej nieruchomości składającej się z dwóch 
działek; naleŜy więc w operacie wyliczyć wartość nieruchomości stanowiącej działkę nr 102 z obrę-
bu 1010 (KW  SZ1S/00060183/6) konieczną do ustalenia opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości; 

2)  wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 17/6 o powierzchni 213 m2  z obrębu 1002 Szczecin – Śródmieście (KW 
SZ1S/00115009/4), połoŜona przy ul. Niemierzyńskiej; nieruchomość przygotowywana jest do od-
dania w uŜytkowanie wieczyste właścicielom lokali w budynku przy ul. Niemierzyńskiej 19, usytu-
owanym na działce nr 35 z obrębu 1002 (KW SZ1S/00050259/7); 

konsekwencją zbycia nieruchomości będzie stworzenie jednej nieruchomości składającej się z dwóch 
działek; naleŜy więc w operacie wyliczyć wartość nieruchomości stanowiącej działkę nr 35 z obrębu 
1002 (KW SZ1S/00050259/7),konieczną do ustalenia opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczy-
stego nieruchomości; 

3) wykonanie wyceny wartości rynkowej udziału w prawie własności niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/31 o powierzchni 1.727 m2 

z obrębu 1054 Szczecin – Śródmieście (KW SZ1S/00206807/3), połoŜona przy ul. X. Dunikowskie-
go; nieruchomość przygotowywana jest do oddania w uŜytkowanie wieczyste właścicielom lokali w 
budynku przy ul. X. Dunikowskiego 46, usytuowanym na  działce nr 52 o pow. 375 m2 z obrębu 1054 
(KW SZ1S/00050259/7); 

zbywana działka nr 3/31 zostanie obciąŜona słuŜebnością gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz 
działek gminnych nr 3/32 i nr 3/33; sama teŜ pozyska słuŜebność dostępu do drogi publicznej przez 
działkę nr 3/32; w wycenie naleŜy zatem uwzględnić konieczność ustanowienia nieodpłatnych wza-
jemnych słuŜebności gruntowych; 

 konsekwencją zbycia nieruchomości będzie stworzenie jednej nieruchomości składa-    jącej się z 
dwóch działek; naleŜy więc w operacie wykonać wycenę/ aktualizację wartości rynkowej uŜytkowa-
nia wieczystego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wspólnoty, stanowiącej działkę nr 52 
(KW SZ1S/00062739/3),konieczną do ustalenia opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego nie-
ruchomości; 

4) wykonanie wyceny wartości rynkowej udziałów w prawie własności niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 46/19 o pow. 250 m2 z obrę-
bu 1023 Szczecin – Śródmieście (KW SZ1S/00139844/3), połoŜona przy ul.5 Lipca; nieruchomość 
przygotowywana jest do oddania w uŜytkowanie wieczyste właścicielom lokali w budynku przy ul. 5 
Lipca 42, usytuowanym na  działce nr 139 (KW SZ1S/00089225/2); 

konsekwencją zbycia nieruchomości będzie stworzenie jednej nieruchomości składającej się z dwóch 
działek; naleŜy więc w operacie wykonać wycenę/ aktualizację wartości rynkowej uŜytkowania wie-
czystego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wspólnoty, stanowiącej działkę nr 139 (KW 
SZ1S/00089225/2); 
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5) wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej udziałów w prawie własności 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych: 

 - połoŜonej przy ul. Jakuba Bojki , stanowiącej działkę ewidencyjną nr 82/1 o pow. 472 m2 z obrę-
bu 2072 Szczecin - Pogodno  (KW SZ1S/00190276/5); 
- połoŜonej przy ul. Jakuba Bojki , stanowiącej działkę ewidencyjną nr 82/2 o pow. 62 m2 z obrębu 
2072 Szczecin - Pogodno  (KW SZ1S/00183895/8); 
przedmiotowe nieruchomości przygotowywane są do sprzedaŜy w udziałach właścicielom lokali w 
budynku przy ul. Jakuba Bojki 13, usytuowanym na działce nr 82/2 z obrębu 2072 (KW 
SZ1S/00073237/4); 

6)  wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 17/4 o pow. 930 m2  z obrębu 1002 Szczecin – Śródmieście (KW 
SZ1S/00114989/0), połoŜona przy ul.Lenartowicza; nieruchomość przygotowywana jest do oddania 
w uŜytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. Lenartowicza 1, 1a, usytu-
owanym na działce nr 27 z obrębu 1002 (KW SZ1S/00050265/2); 

konsekwencją zbycia nieruchomości będzie stworzenie jednej nieruchomości składającej się z dwóch 
działek; naleŜy więc w operacie wyliczyć wartość nieruchomości stanowiącej działkę nr 27 z obrębu 
1002 (KW SZ1S/00050265/2)oraz łącznie wartości rynkowej stanowiącej działki nr 27 i nr17/4 ko-
niecznych do ustalenia opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości. 

 

CZĘŚĆ XI  

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości prawa własności nw. nie-
ruchomości gruntowych dla potrzeb wypłaty odszkodowania za przejęcie przez Miasto Szczecin prawa 
własności działek na podstawie art.98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ze zm.: 
 
1) prawa własności działki gruntu nr 36/2 o pow. 787m2 z obr. 4209, połoŜonej na Os. Bukowe-

Kl ęskowo, wydzielonej pod drogę publiczną; 

2) prawa własności działki gruntu nr 20/14 o pow. 1421 m2 z obrębu ewidencyjnego 3208, połoŜonej w 
Szczecinie przy ul. Św. Cyryla i Metodego, wydzielonej pod drogę publiczną; 

3) prawa własności działki gruntu nr 86/5 o pow. 18 m2 z obr. 4209, połoŜonej przy ul. Urodzajnej, 
wydzielonej pod poszerzenie drogi publicznej;  

4) prawa własności działki gruntu nr 16/26 o pow. 1021 m2 z obr. 2132, połoŜonej przy ul. Harnasiów, 
wydzielonej pod drogę publiczną. 

 

CZĘŚĆ XII  

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości wraz z prawami i ograni-
czeniami nw. nieruchomości połoŜonych w  Szczecinie, przygotowywanych do zbycia (własność lub uŜyt-
kowanie wieczyste) w trybie przetargów ustnych nieograniczonych lub ograniczonych: 

1) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 92/22 o powierzchni 538 m2  (KW 
SZ1S/00210399/0) z obrębu 3095 (Szczecin – Nad Odrą), połoŜonej w rejonie ulic: Szczerkowa – 
śurawia – Krucza; przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; nieruchomość przygotowywana 
jest do sprzedaŜy; 

2) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działka nr 59/5 o powierzchni 1178 m2 (KW 
SZ1S/00169214/7) z obrębu 2044 (Szczecin – Pogodno), połoŜonej przy ul. Modrej 78;ustalenia 
ogólne dla terenu: zainwestowanie miejskie; nieruchomość przygotowywana jest do sprzedaŜy; 



11 
 

3) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 284/4 o pow. 2208 m2 z obrębu 2019 
(Szczecin – Pogodno), połoŜonej w rejonie ul. Junackiej; przeznaczenie terenu: zabudowa usłu-
gowa; 

4) nieruchomości powstałej z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 2/8 o pow. 5039 m2 z obrębu 3091 (Szczecin – Nad Odrą), połoŜonej przy ul. Pokoju; w 
wyniku podziału powstanie działka inwestycyjna o pow. ok.3650 m2;  przeznaczenie terenu: zabu-
dowa usługowa; 

5) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 7/9 o pow. 37729 m2 z obrębu 4002 
(Szczecin – Dąbie), połoŜonej przy ul. Kniewskiej, włączonej w obszar SSE EURO-PARK MIE-
LEC; przeznaczenie terenu w projekcie planu zagospodarowania: zabudowa produkcyjna, składy, 
magazyny, obiekty usługowe, bazy transportowe; 

6) nieruchomości powstałych z podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 7/14 o pow. 27950 m2 z obrębu 4002 (Szczecin – Dąbie), połoŜonych przy ul. Kniew-
skiej- Lubczyńskiej; w wyniku podziału postaną dwie działki inwestycyjne: „A” o pow. ok. 13538 
m2 oraz „B” o pow. ok. 14412 m2; nieruchomość włączona w obszar SSE EURO-PARK MIELEC; 
przeznaczenie terenu w projekcie planu zagospodarowania: zabudowa produkcyjna, składy, maga-
zyny, obiekty usługowe, bazy transportowe; 

7) nieruchomości powstałych z podziału działek:  

•   oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/1 o pow. 29665 m2  

• oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/4 o pow. 61178 m2  

z obrębu 2124 (Szczecin – Pogodno), połoŜonych przy ul. Cukrowej ;  

w wyniku podziału postaną następujące działki inwestycyjne:  

- lokalizacja nr 1 o powierzchni ok. 25084 m2; 

- lokalizacja nr 2 o powierzchni ok. 25847 m2; 

- lokalizacja nr 3 o powierzchni ok. 18343 m2, która wraz z działką nr 6/2 o pow. 4311 m2 z obrębu 
2124 stanowić będzie jeden teren inwestycyjny; 

w obowiązującym Studium nieruchomości te znajdują się w jednostce planistycznej o funkcji domi-
nującej: usługi, park technologiczny, centrum logistyczne; 

8) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/3 o powierzchni 1176 m2  z obrę-
bu 4090 (Szczecin – Dąbie), połoŜonej przy ul. Zawrotnej 17b; przeznaczenie terenu: zabudowa 
jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług. 

 

CZĘŚĆ XIII  

Oszacowanie wartości i wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości zabudowanej garaŜami (wy-
budowanymi ze środków własnych) nieruchomości połoŜonej w Szczecinie przy Al. PapieŜa Jan Pawła 
II ; nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16/23 (KW 
SZ1S/00138629/3) o pow. 132 m2 z obrębu 1024 (Szczecin – Śródmieście), stanowi własność Gminy Mia-
sto Szczecin; przygotowywana jest do uwłaszczenia na rzecz uŜytkowników garaŜy w trybie art.211 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami.  

 

CZĘŚĆ XIV  

Oszacowanie wartości i wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości zabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, połoŜonej w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62a, ozna-
czonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/72 o pow. 1062 m2 (KW SZ1S/00096028/3) z 
obrębu 2153 (Szczecin – Pogodno). Przedmiotowa nieruchomość przygotowywana jest do oddania w trwa-
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ły zarząd na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie art.48 ust.1 i 2, art.82, art.83 ust.1 i 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. W wycenie naleŜy wyodrębnić wartość gruntu i zabudowy. 
Obecnie nieruchomość pozostaje w trwałym zarządzie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czar-
nieckiego. Operat wykorzystany zostanie na potrzeby ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu. 

 

CZĘŚĆ XV 

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości nw. nieruchomości: 
1) zabudowanej (nabrzeŜem), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10/7 o po-

wierzchni 747 m2 (KW SZ1S/00106692/2) z obrębu 1084 (Szczecin – Śródmieście), połoŜona przy 
ul. Jana z Kolna (w granicach portu morskiego); nieruchomość będzie przedmiotem nabycia do 
gminnego zasobu nieruchomości na podstawie art.25 ust.1 i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt 7 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami; 

2) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 19/6 o pow.444 m2 i nr 19/7 o po-
w.415 m2 z obrębu 4095 (Szczecin – Dąbie), stanowiących własność Miasta Szczecin oraz oznaczo-
nych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 20/8 o pow.370 m2 i nr 20/9 o pow.388 m2 z 
obrębu 4095, połoŜonych przy ul. Turystycznej -  przeznaczonych do zamiany; podstawa prawna 
nabycia: art.15 oraz art. 
art.25 ust.1 i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art.1 i 
art.2 pkt 5 ppkt 2 zał. nr 1 do uchwały nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecin z 29 grudnia 1997 r. w 
spr. określenia zasad prowadzenie przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w za-
kresie: nabywania, zbywania i obciąŜania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości grunto-
wych oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy, niŜ 3 lata (ze zm.) 

 

B. Operaty szacunkowe winny co do treści i zawartości spełniać wymagania przepisów prawa, w szczególno-
ści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i spo-
rządzania operatu szacunkowego oraz Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. 

C. Wskazane wyŜej ilości wycen są maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od 
części zleceń, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawa lub zmniejszeniu ilości spraw pro-
wadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W takim przypadku wykonawcy nie będą 
przysługiwały Ŝadne roszczenia w stosunku do zamawiającego. 

D. Na Ŝądanie zamawiającego, wykonawca jednokrotnie dokona nieodpłatnie oceny aktualności sporządzo-
nego operatu szacunkowego w okresie 18 miesięcy (licząc od dnia sporządzenia operatu) w ciągu 21 dni. 
W wypadku zaistnienia okoliczności wymagających dokonania jego aktualizacji, wykonawca  jednorazo-
wo wykona aktualizację sporządzonego operatu szacunkowego zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
oraz Standardami Zawodowymi. Aktualizację zamawiający zleci w trybie zamówienia z wolnej ręki, 
zgodnie z art.67 ust 1 pkt 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, za wynagrodzeniem ustalonym z wy-
konawca w drodze negocjacji. Kwota ta nie moŜe być wyŜsza, niŜ 60% kwoty wskazanej w ofercie dla 
zamówienia podstawowego. 

E. Wykonawca zobowiązuje się usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie wady, jakie ujaw-
nią się w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru operatu przez zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia 
zgłoszenia ich przez zamawiającego. 

F. Wykonawca zobowiązuje się w sprawach objętych zamówieniem, na wezwanie zamawiającego składać 
pisemne wyjaśnienia oraz występować przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, czy sądem po-
wszechnym i uczestniczyć w spotkaniach ze stronami toczących się postępowań. 

G. Wykonawca do sporządzonych operatów szacunkowych dołączy protokoły z badania ksiąg wieczystych. 
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H. Zamawiający udostępni inwentaryzacje nieruchomości budynkowych (o ile będzie w ich posiadaniu) oraz 
dodatkowe informacje o nieruchomościach. Wykonawca przed ich wykorzystaniem powinien zweryfiko-
wać zgodność materiałów ze stanem faktycznym. 

I.  Informacje i materiały niezbędne do wykonania zamówienia (w tym informacje z ewidencji gruntów i 
budynków) wykonawca uzyska we własnym zakresie. 

J. Zamówienie operatów w liczbie nie powodującej osiągnięcia ceny za dane zadanie nie uprawnia wyko-
nawcy do Ŝądania zamówień uzupełniających lub wypłacenia w całości ceny za dane zadanie. Podstawę 
rozliczenia będzie stanowić faktyczna ilość wykonanych wycen zgodnie z ich cenami jednostkowymi. 

K.  Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pra-
wo zamówień publicznych. 

L. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jedynie w uzasadnionych przypadkach dotyczących 
zmiany terminu jej realizacji. Za takie uznane zostaną: 

- choroba wykonawcy potwierdzona zaświadczeniem lekarskim; 
- uniemoŜliwienie przez uŜytkownika nieruchomości dostępu do niej celem 

przeprowadzenia wizji w terenie; 
- niemoŜliwość przeprowadzenia wizji w terenie z uwagi na trudne warunki 

atmosferyczne. 


