
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA      

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie 
wycen nieruchomości  oraz opinii  doradczych w przedmiocie określania opłat gruntowych na 
terenie miasta i gminy Swarzędz w poniższych kategoriach zleceń:

– określanie wartości rynkowych nieruchomości przy ustalaniu opłat w trybie art. 98a, art. 
107 oraz art.145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz.U. nr 261/04, poz. 2603 z późn. zm.),
– określanie wartości rynkowych nieruchomości przy ustalaniu opłaty w trybie art. 36 ust. 3 i 
4 oraz art.63, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. nr 80/03, poz.717 z późn. zm.),
– określanie stawek jednostkowych odpłatności za prawa zobowiązaniowe i bezumowne 
korzystanie z gruntu w trybie przepisów kodeksu cywilnego,
– szacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, 
wykupu, zamiany lub przejęcia,
– szacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych 
do sprzedaży, wykupu, zamiany lub przejęcia,
– szacowanie wartości rynkowej nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży,
–  szacowanie kosztów likwidacji nakładów znajdujących sie na nieruchomościach 
przeznaczonych do nabycia , przejęcia lub zamiany,
– szacowanie wartości rynkowych nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności,
– szacowanie wartości rynkowych nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat z 
tytułu użytkowania wieczystego,
– szacowanie wartości rynkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania opłat z tytułu prawa 
trwałego zarządu,
– szacowanie wartości nieruchomości gruntowych zajętych lub nabywanych pod drogi 
publiczne,
– opracowanie ekspertyzy kształtowania się cen rynkowych w kategoriach nieruchomości 
gruntowych, zabudowanych oraz lokalowych,
– opracowanie ekspertyzy kształtowania się cen rynkowych w kategorii nieruchomości 
zajętych lub nabywanych pod drogi publiczne,
– opracowanie ekspertyzy kształtowania się stawek czynszu najmu i dzierżawy,
- sporządzania aktualizacji wycen.
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Specyfikacja zamówienia na usługi z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu 
Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu  obejmuje  następujące  kategorie  określania  wartości 
rynkowej nieruchomości oraz ilości operatów szacunkowych.

Lp. Nazwa usługi Ilość szacunkowa

1. szacowanie dla potrzeb sprzedaży, wykupu, zamiany 
lub przejęcia

nieruchomości gruntowe 70 operatów

nieruchomości zabudowane 20 operatów

nieruchomości lokalowe 20 operatów

2. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 150 operatów

3. aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego 50 operatów

4. ustalania opłat z tytułu prawa trwałego zarządu 50 operatów

5. sporządzania aktualizacji wycen dla 1 operatu 5 operatów

6. szacowanie dla potrzeb opłat planistycznych art. 36 5 operatów

7. szacowanie dla potrzeb opłat planistycznych art. 63 30 operatów

8. szacowanie dla potrzeb opłat adiacenckich 
podziałowych

15 operatów

9. szacowanie dla potrzeb opłat adiacenckich 
infrastrukturalnych

10 operatów

10. sporządzanie ekspertyz dla obszaru całej gminy

rynek nieruchomości gruntowych, zabudowanych, 
lokalowych użytkowych

1 ekspertyza

rynek stawek czynszu najmu i dzierżawy 1 ekspertyza

rynek gruntów pod drogami publicznymi 1 ekspertyza

11. szacowanie stawek odpłatności za prawa 
zobowiązaniowe 

dla jednej nieruchomości i prawa 2 ekspertyza

szacowanie kosztów likwidacji nakładów 1 ekspertyza
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