
Piotrków Trybunalski, 29-11-2019

  

ZAPROSZENIE 
do składania propozycji wysokości wynagrodzeń za wykonanie czynności biegłego 

w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

        W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w zakresie: 
1) ustalania opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości oraz budowy 

urządzeń infrastruktury technicznej,
2) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
3) zwrotu wywłaszczonych nieruchomości z ustanowieniem stopnia zmniejszenia lub 

zwiększenia wartości nieruchomości,
4) ustalania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia prawa własności, prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych
5) ustalania odszkodowania za nieruchomości zabudowane lub niezabudowane objęte 

zezwoleniami na realizację inwestycji drogowych na terenie Piotrkowa 
Trybunalskiego.

6) ustalania odszkodowania za nieruchomości zabudowane lub niezabudowane objęte 
zezwoleniami na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa łódzkiego

7) ustalania wysokości odszkodowania z tytułu udostępnienia nieruchomości,  szkód 
oraz utraty wartości nieruchomości powstałych w wyniku ograniczenia sposobu 
korzystania  z nieruchomości,

8) ustalania wysokości odszkodowania za nieruchomości zabudowane lub 
niezabudowane przejęte pod drogi publiczne na skutek podziału dokonanego przez 
właściciela nieruchomości na terenie województwa łódzkiego,

9) ustalania opłat  z  tytułu ustanowienia trwałego zarządu i aktualizacja opłat                                
z tego tytułu / nieruchomości zabudowane lub niezabudowane/
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informuję, że w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego prowadzona jest procedura mająca na celu stworzenie listy  rzeczoznawców 
majątkowych – kandydatów na biegłych w ramach opisanych wyżej postępowań.

Mając powyższe na uwadze  zapraszam   rzeczoznawców majątkowych do składania 
propozycji wysokości wynagrodzeń za wykonanie czynności biegłego  w postępowaniach 
administracyjnych, o których mowa w punktach  1 – 9 ( wzór formularza  i  wzór umowy                        
w załączeniu). 

Propozycje wysokości wynagrodzeń należy składać  w terminie do dnia                           
10 grudnia 2019 r. do godziny 14.00.

1. za pośrednictwem platformy e-PUAP, na adres: ePUAP:/5w837chbcv/skrytka   
lub

2. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego Biura Obsługi 
Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego przy ul. Szkolnej nr 28   w godzinach 
pracy urzędu.

Po otrzymaniu propozycji  cenowych za sporządzenie jednostkowych operatów 
szacunkowych, Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego utworzy cennik, który będzie stanowił podstawę wypłaty wynagrodzeń dla 
rzeczoznawców majątkowych wpisanych na listę rzeczoznawców majątkowych – 
kandydatów na biegłych  w postępowaniach administracyjnych prowadzonych                                 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie 
uwzględni propozycji wysokości wynagrodzeń złożonych:

1) po terminie wskazanym w zaproszeniu,
2) z pominięciem formy doręczenia, o której mowa w zaproszeniu,
3) bez wskazania propozycji cenowych dla wszystkich rodzajów wycen.

Wszelkie informacje w niniejszej sprawie udzielane są przez pracowników Referatu 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
- telefon (044) 732-18-04
- telefon (044) 732-18-51.

 Z upoważnienia Prezydenta Miasta                                                        
KIEROWNIK                                                                

Referatu Gospodarki Nieruchomościami                                                              
Agnieszka Kosela
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