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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT ZADANIA 

Niniejsza usługa jest realizowana w ramach zadania pn. „Budowa wrót sztormowych  

na rzece Tudze”, realizowanego w ramach Projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, 

współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Zadanie polegające na budowie wrót sztormowych na rzece Tudze wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

jest realizowane w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (dalej: „specustawa przeciwpowodziowa”). 

W związku z powyższym, nieruchomości lub ich części, będące częścią inwestycji, niezbędne  

do jej realizacji, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja  

o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna (art. 19 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych). Z tytułu przeniesienia 

na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości, o której mowa powyżej właścicielowi albo 

użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości przysługuje odszkodowanie  

w wysokości uzgodnionej między inwestorem a dotychczasowym właścicielem/użytkownikiem 

wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości.  

Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniem przepisów ustawy  

z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych. 

1.2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPIS OGÓLNY 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.:  

„Wycena nieruchomości gruntowych (wykonanie operatów szacunkowych)  

w ramach zadania pn. „Budowa nowych wrót sztormowych na rzece Tudze””. 

Zamówienie obejmuje przygotowanie 20 operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w 

gminie Stegna, obręb Tujsk, określających wartość nieruchomości, w celu ustalenia wysokości 

odszkodowania za przeniesienie własności na rzecz Skarbu Państwa, w związku z realizacją zadania pn. 

„Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze” w trybie „specustawy przeciwpowodziowej”.  

Operat jest niezbędny do uzgodnienia z właścicielem/użytkownikiem wieczystym lub osobą, której 

przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości wysokości odszkodowania.  

W przypadku braku uzgodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu  

na realizację inwestycji stała się ostateczna wysokość odszkodowania ustala właściwy wojewoda  

w drodze decyzji. 

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty jest w dalszej części niniejszego dokumentu. 
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1.3 CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ): 

70 00 00 00- 1 usługi w zakresie nieruchomości.  

1.4 LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze”, zlokalizowane jest  

w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim w gminie Stegna, w obrębach geodezyjnych: 

Tujsk, Chełmek i Świerznica.  

Lokalizację inwestycji pn. „Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze” (tj. wrót sztormowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą) zamieszczono na rysunku poniżej. 

 

Rys. 1  Lokalizacja inwestycji pn. „Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze”, w ramach której 

będzie realizowana przedmiotowa usługa (źródło: www.smorp.pl, opracowanie własne) 

2. OPIS ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie 20 operatów szacunkowych, określających wartość 

rynkową nieruchomości niezabudowanej, jako podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania  

z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości (zgodnie z art. 9 pkt 5 lit. a 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych nieruchomości lub ich części, będące częścią inwestycji, niezbędne do jej realizacji 

stają się własnością Skarbu Państwa). 
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Operaty szacunkowe będą stanowiły podstawę do uzgodnienia wysokości odszkodowania  

z właścicielem/użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do 

nieruchomości z tytułu przeniesienia własności na rzecz Skarbu Państwa.  

Tab. 1 Wykaz nieruchomości wskazanych do opracowania operatów szacunkowych 

Lp. Obręb 

Nr dz. po  
podziale, które 

przechodzą na rzec 
Skarbu Państwa* 

powierzchnia dz. 
po podziale do 
przejęcia [ha] 

Nr dz. przed  
podziałem (cała) 

Właściciel 

1 00 18 Tujsk 28/3 0,3279 28/2 osoba fizyczna 

2 00 18 Tujsk 73/3 0,3878 73/2 osoba fizyczna 

3 00 18 Tujsk 74/1 0,0497 74 osoba fizyczna 

4 00 18 Tujsk 75/1 0,003 75 osoba fizyczna 

5 00 18 Tujsk 76/1 0,036 76 osoba fizyczna 

6 00 18 Tujsk 77/4 0,0008 77/3 osoba fizyczna 

7 00 18 Tujsk 67/16 0,0527 67/6 osoba fizyczna 

8 00 18 Tujsk 23/1 0,0379 23 osoba fizyczna 

9 00 18 Tujsk 22/1 0,0241 22 osoba fizyczna 

10 00 18 Tujsk 63/33 0,0544 63/6 osoba fizyczna 

11 00 18 Tujsk 63/35 0,0401 63/16 osoba fizyczna 

12 00 18 Tujsk 63/36 0,0072 63/16 osoba fizyczna 

13 00 18 Tujsk 63/38 0,0143 63/27 osoba fizyczna 

14 00 18 Tujsk 63/40 0,004 63/28 osoba fizyczna 

15 00 18 Tujsk 49/1 0,008 49 osoba fizyczna 

16 00 18 Tujsk 39/1 0,0494 39 osoba fizyczna 

17 00 18 Tujsk 42/1 0,1559 42 osoba fizyczna 

18 0018 Tujsk 28/5** 0,0126 28/1 osoba fizyczna 

19 0018 Tujsk 28/6** 0,0136 28/1 osoba fizyczna 

20 0018 Tujsk 214 0,19 
nie podlegała  

podziałowi 
Sp. z o.o. 

*Nieruchomości, dla których należy wykonać operaty szacunkowe, w ramach przedmiotowego 

zamówienia. 

**Podział działki nr 28/1 obr. Tujsk został dokonany na zlecenie gminy Stegna, niezależnie  

od  przedmiotowej inwestycji.  

Nieruchomości, dla których należy wykonać operaty szacunkowe w ramach niniejszego zamówienia są 

położone wzdłuż kanału Pryżnik, po obu stronach kanału, na jego całej długości,  

na terenie gminy Stegna w obrębie Tujsk. Są to nieruchomości niezabudowane, przede wszystkim  

w użytkowaniu rolniczym. 
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2.1 ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje: 

a. Sporządzenie operatów szacunkowych - określenie wartości rynkowej nieruchomości przejętych 

na rzecz Skarbu Państwa pod realizację inwestycji przeciwpowodziowej  

pn. „Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze" na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2010r.  

o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 433). Odrębnie dla każdej nieruchomości 

wymienionej w tab. 1. 

b. Określenie wartości przedmiotowych nieruchomości dla ustalenia wysokości odszkodowania za 

ich przejęcie pod inwestycję przeciwpowodziową na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 433). 

c. Wybór właściwego podejścia, metody i techniki szacowania winien w szczególności uwzględniać 

cel sporządzenia operatu, tj. ustalenie wysokości odszkodowania  

za  przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w trybie specustawy 

przeciwpowodziowej. Przyjęty wybór należy wyjaśnić i uargumentować w operacie 

szacunkowym.  

d. Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawa, w tym  

w szczególności ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy  

z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji  

w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego oraz zapisy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

przeciwpowodziowych (Decyzja Wojewody Pomorskiego nr 3 ZRIP/2019/EL  

z dnia 23.04.2019r.)  

e. Należy przedłożyć po dwa egzemplarze podpisanych operatów szacunkowych w wersji 

papierowej z pisemnym oświadczeniem, że zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami (a w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w 

sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego) oraz że zostają 

przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

f. Należy przedłożyć kopię elektroniczną przedmiotu umowy (format pdf i źródłowy - edytowalny) 

na odpowiednim nośniku. Dopuszczalne jest przedłożenie wszystkich operatów w wersji 

elektronicznej na jednym nośniku (np. płyta CD), w takim przypadku nazwy plików i folderów 

(katalogów) winny odzwierciedlać w sposób czytelny ich zawartość. Na nośniku i w załączeniu do 

niego (w formie papierowej) należy dołączyć spis i opis zawartości nośnika/nośników.  

W ramach przedmiotowego zamówienia przed przystąpieniem do sporządzenia operatów 

szacunkowych należy w szczególności: 

a) przeprowadzić oględziny przedmiotowych nieruchomości, 

b) zebrać informacje i dokumenty niezbędne do opisu nieruchomości,  

c) rozeznać sytuację, co do oczekiwań właścicieli nieruchomości 
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w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dla prawidłowego i kompletnego 

przygotowania operatów szacunkowych, zgodnie z zakresem przedmiotowego zamówienia.  

Zamawiający proponuje Wykonawcy, aby przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w 

celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dla prawidłowego i kompletnego przygotowania 

oferty zgodnie z zakresem przedmiotowego zamówienia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

2.2 OBOWIĄZKI PO WYKONANIU ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawca (rzeczoznawca majątkowy) będzie zobowiązany, w ramach otrzymanego 

wynagrodzenia do ewentualnego sporządzania opinii i wyjaśnień dotyczących wykonanych 

operatów szacunkowych (m. in. dla potrzeb ustalenia odszkodowania przez właściwego 

Wojewodę w drodze decyzji, w przypadku, gdy nie dojdzie do uzgodnienia wysokości 

odszkodowania z właścicielem nieruchomości; dla potrzeb organów odwoławczych) a także 

uczestnictwa w postępowaniach prowadzonych przez organy odwoławcze. 

2. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca potwierdzi aktualności operatów, zgodnie z §58 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości  

i sporządzenia operatu szacunkowego. 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Usługę należy wykonać zgodnie ze standardami jakościowymi, wynikającymi z: 

1. przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 

121 ze zm.), a w szczególności art. 175 ust. 1 ww. ustawy, tj. zgodnie z zasadami wynikającymi z 

przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla 

zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą 

bezstronności w wycenie nieruchomości, 

2. przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004r.  nr 207 poz. 2109 ze zm.), 

3. przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010r.  o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U z 2010 Nr 143 poz. 963),  

a w szczególności art. 21, który stanowi sposób ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu 

przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 

oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa, w tym BHP oraz ustaleniami Opisu przedmiotu 

zamówienia i ustaleniami Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 3 ZRIP/2019/EL z dnia 23.04.2019r. 

Przedmiot zamówienia będzie służył, jako podstawa do uzgodnienia na podstawie art. 20 ustawy  

z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowani do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych wartości odszkodowania z właścicielem albo użytkownikiem wieczystym, któremu 

to odszkodowanie przysługuje, w związku z przeniesieniem własności nieruchomości  

na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na 

realizację inwestycji stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia o którym mowa powyżej, wysokość 

odszkodowania ustala właściwy wojewoda w drodze decyzji. Przy realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca winien mieć to na względzie. 
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.  

W dniu przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu również 

oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wszelkich pism, wniosków, uzgodnień, 

zgłoszeń, opinii, próśb, itd. wystosowanych i otrzymanych w związku z realizacją zamówienia.  

5. PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Miejscem przekazania przedmiotu zamówienia jest jednostka organizacyjna Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Gdańsku,  

ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk. 

Przekazanie przedmiotu zamówienia winno nastąpić w dniu roboczym, tj. od poniedziałku  

do piątku, w godzinach 8-14 za protokołem przekazania. W przypadku, gdy termin realizacji zamówienia 

przypadnie na dzień inny niż roboczy, przedmiot zamówienia zostanie przekazany  

w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.  

Autorskie prawa majątkowe do przekazanego przedmiotu zamówienia przechodzą w całości  

na Zamawiającego w dniu ich przekazania. 

6. ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni roboczych od dnia 

przekazania, za protokołem odbioru lub zgłosi uwagi do przekazanych materiałów. 

W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie odniesie się do tych 

uwag i w przypadku gdy są zasadne, dokona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stosownych 

korekt, uzupełnień, zmian itp.  

Nieprzekazanie Zamawiającemu w ustalonym terminie skorygowanych materiałów (których dotyczyły 

zasadne uwagi) pociągać będzie za sobą naliczenie kar umownych przewidzianych umową.  

7. POZOSTAŁE UWARUNKOWANIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi 

przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami decyzji realizacyjnej dla zadania pn. „Budowa wrót 

sztormowych na rzece Tudze”, a także ustaleniami niniejszego OPZ oraz wymaganiami 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli poprawności wykonania prac oraz oceny zgodności 

ich wykonania z warunkami podanymi w niniejszym OPZ (siłami własnymi lub/i  

przedstawicielami innych instytucji).  

3. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe z jego winy w trakcie realizacji zamówienia. W razie 

spowodowania szkód w trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia 

lub wypłaty stosownego odszkodowania. Stan naprawionej własności nie może być gorszy niż był 

przed powstaniem szkody. 
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4. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, takie na przykład, jak: pozyskanie 

niezbędnych materiałów i informacji, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji 

objętej przedmiotem zamówienia, dojazd na miejsca wykonania prac w terenie ponosi Wykonawca  

i winien uwzględnić te koszty w złożonej Zamawiającemu ofercie. 

5. Zamawiający przekaże lub udostępni Wykonawcy następujące materiały (w terminie ustalonym 

między Zamawiającym a Wykonawcą):  

o skan/kopia uproszczonych wypisów z rejestru gruntów (aktualne na dzień 13.03.2019r.) , 

o skan/kopia decyzji Wójta Gminy Stegna ws. zatwierdzenia podziału nieruchomości nr 28/1  

obr. Tujsk, 

o mapy z projektami podziału nieruchomości (dotyczy nieruchomości które uległy podziałowi  

w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze”), 

o kopia Decyzji nr 3 ZRIP/2019/EL  Wojewody Pomorskiego z dnia 23.04.2019r. o zezwoleniu na 

realizację inwestycji przeciwpowodziowych, znak: WI-III.7840.3.1.2019.EL. 

Materiały zostaną przekazane Wykonawcy protokołem przekazania. Materiały nie będące kopiami 

winny być zwrócone Zamawiającemu po zrealizowaniu zamówienia wraz z przekazanymi operatami 

szacunkowymi. 


