
Załącznik nr't do procedury

Cennik
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 23 grudnia 2019 roku
ważny do dnia 3{ grudnia 2021 r,

Lp. Opis i rodzaj vvyceny Cena za opinię
netto

VAT Cenaza opinię brutto

11 budowy urządzeń infrastruktury
technicznej

492,00 zw. 492,00

1.2 podziału nieruchomości 848,00 zw. 848,00

2 ustalenie opłaIy za pzekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności

489,00 zw. 489,00

ustalenie odszkodowania z tytułu zwrotu
wywłaszczonych nieruchomości z
ustanowieniem stopnia zmniejszenia lub
zwiekszenia wańości nieruchomości.

,l 245,00 zw. 1 245,00

4.1 nieruchomośc zabudowana ,l 405,00 zw. 1 405,00

4.2 nieruchomość niezabudowana 767,00 zw. 767,00

5.1 nieruchomośc zabudowana 1 365,00 zw. 1 365,00

5.2 nieruchomośc niezabudowana 772,00 zw 772,oo

b. l nieruchomość zabudowana 1 787,00 zw. ,l 787,00

6.2 nieruchomość niezabudowana 989,00 zw, 989,00

7 ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu
udostępnienia nieruchomości, szkód oraz
utraty wańości nieruchomości powstałych w
wyniku ograniczenia sposobu kozystania z
nieruóbomości.

1 110,00 zw, 1 110,00

8.1 nieruchomość zabudowana ,l 787,00 zw, 1 787,00

8.2 nieruchomośc niezabudowana 969,00 zw. 969,00

9 Ustalenie opłal z tytułu ustanowienia
truałego zaządu i aktualizacja opłat z tego
tytułu:

9.1 nieruchomość zabudowania 1521,00 zw, 1521,00

9.2 nieruchomośc niezabudowana 925,00 zw 925,00

Akceptuję ustalone w powyższej tabeli ceny za wykonanie jednostkowego operatu szacunkowego dla kaŻdego rodzaju wyceny



Załącznik nr '1A do procedury

Cennik
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 23 grudnia 2019 roku
ważny do dnia 31 grudnia 2021 r.

Akceptuję ustalone w powyższej tabeli ceny za wykonanie jednostkowego operatu szacunkowego dla każdego rodzaju wYCenY

Lp. opis i rodzaj Wyceny Cena za opinię
netto

VAT Cenaza opinię brutto

1 ustalenie opłaty adiacenckiej
z tytułu:

1.1 budowy urządzeń i nfrastruktury
technicznej

400,00 23 o/o 492,00

1.2 podZiału nieruchomości 689,43 23 ok 848,00

2 ustalenie opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego W prawo własności

397,56 23% 489,00

ustalenie odszkodowania z tytułu zwrotu
wywłaszczonych nieruchomości z
ustanowieniem stopnia Zmniejszenia lub
zwiekszenia wańości nieruchomości.

1 012,20 23 o/o 1245,00

4 ustalenie odszkodowania z tytułu
lływłaszczenia nieruchomości

4.1 nieruchomość zabudowana 1142,28 23% 1 405,00

+.ż nieruchomośc niezabudowana 623,58 23 %o 767,00

Ę ustalenie odszkodowania za nieruchomości
objęte zezwoleniami na realizację inwestycji
drogowych na terenie Piotrkowa
Trvbunalskieoo.

5.1 nieruchomość zabudowana ,l 109,75 23% 1 365,00

5,2 nieruchomość niezabudowana 627,64 23% 772,00

6 ustalenie odszkodowania za nieruchomości
objęte zezwoleniami na realizację inwestycji
drogowych na terenie województwa
łódzkiego

6.1 nieruchomość zabudowana 1 452,85 23 Yo
,l 787,00

6.2 nieruchomość niezabudowana B04,06 23% 989,00

7 ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu
udostępnienia nieruchomości, szkód oraz
utraty wańości nieruchomości powstałych w
wyniku ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomości.

902,44 23% 1 110,00

8 ustalenie odszkodowanie za nieruchomości
pzejqle pod drogi publiczne na skutek
podziału dokonanego pzez właściciela
nieruchomości na terenie województwa
łódzkieqo

B.,1 nieruchomośc zabudowana 1 041,05 z3 -/o 1 787,00

8,2 nieruchomość niezabudowana 56,1,84 23% 969,00

9 Ustalenie opłat z tytułu ustanowienia
trwałego zarządu i aktualizacja opłat z tego
tytułu

9.1 nieruchomość zabudowania 1 236,59 23% 152,1,00

9.2 nieruchomość niezabudowana 752,03 23% 925,00


