
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 342824-2013 z dnia 2013-08-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości: 1) wyceny nieruchomości położonej w Nisku przy ul. 

Paderewskiego oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako... 

Termin składania ofert: 2013-09-04  

 

Numer ogłoszenia: 343076 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 342824 - 2013 data 26.08.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, woj. 

podkarpackie, tel. 017 8501776, fax. 017 8501701. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).  

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych 

określających wartość rynkową nieruchomości: 1) wyceny nieruchomości położonej w 

Nisku przy ul. Paderewskiego oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr 3422/6 o pow. 0,1362 ha, zabudowanej budynkiem internatu, będącej własnością 

Województwa Podkarpackiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 

TB1N/00083730/7. - cel wyceny : zbycie nieruchomości 2) wyceny nieruchomości 

położonych w miejscowości Potok, gm. Jedlicze oznaczonych w operacie ewidencji 

gruntów i budynków jako: a) działka nr 645/3 o pow. 1,82 ha zabudowana szklarniami 

wraz z budynkami pomocniczymi (kotłownią, budynkiem administracyjno-magazynowym 

i budynkiem chlewni wraz z infrastrukturą) b) działka nr 645/6 o pow. 4,23 ha 

niezabudowana c) działka nr 645/7 o pow. 0,26 ha niezabudowana dla których prowadzona 

jest księga wieczysta nr KS1K/00092364/3 - cel wyceny: zbycie nieruchomości Operaty 

szacunkowe należy wykonać w dwóch egzemplarzach - oryginał i kopia. Jeden egzemplarz 

operatu musi zawierać załączniki w formie oryginałów wydanych przez właściwe organy, 

tj.: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych i 

zasadniczych, dokumenty potwierdzające przeznaczenie wycenianych nieruchomości w 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy bądź Studium Uwarunkowań i 

Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy..  

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów 

szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości: 1) wyceny nieruchomości 

położonej w Nisku przy ul. Paderewskiego oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i 

budynków jako działka nr 3422/6 o pow. 0,1362 ha, zabudowanej budynkiem internatu, 

będącej własnością Województwa Podkarpackiego, w ½ części, w trwałym zarządzie 

Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 

TB1N/00083730/7. - cel wyceny : zbycie nieruchomości 2) wyceny nieruchomości 

położonych w miejscowości Potok, gm. Jedlicze oznaczonych w operacie ewidencji 

gruntów i budynków jako: a) działka nr 645/3 o pow. 1,82 ha zabudowana szklarniami 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=342824&rok=2013-08-26


wraz z budynkami pomocniczymi (kotłownią, budynkiem administracyjno-magazynowym 

i budynkiem chlewni wraz z infrastrukturą) b) działka nr 645/6 o pow. 4,23 ha 

niezabudowana c) działka nr 645/7 o pow. 0,26 ha niezabudowana dla których prowadzona 

jest księga wieczysta nr KS1K/00092364/3 - cel wyceny: zbycie nieruchomości Operaty 

szacunkowe należy wykonać w dwóch egzemplarzach - oryginał i kopia. Jeden egzemplarz 

operatu musi zawierać załączniki w formie oryginałów wydanych przez właściwe organy, 

tj.: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych i 

zasadniczych, dokumenty potwierdzające przeznaczenie wycenianych nieruchomości w 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy bądź Studium Uwarunkowań i 

Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy..  

 

 


