
Załącznik nr 1 

 

CZĘŚĆ I. Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości 

odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na postawie przepisów ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) 

 

1. Działka nr 130/20 o pow. 0,0250 ha – wydzielona  z działki nr 130/7, położona w 

miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka,  

2. Działka nr 197/26 o pow. 0,0318 ha – wydzielona z działki nr 197/10, położona w 

miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka,  

3. Działka nr 197/28 o pow. 0,0177 ha- wydzielona z działki nr 197/9, położona w miejscowości 

Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka,  

4. Działka nr 251/10 o pow. 0,0002 ha- wydzielona z działki nr 251/5, położona w miejscowości 

Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka,  

5. Działka nr 251/8 o pow. 0,009 ha- wydzielona z działki nr 251/6, położona w miejscowości 

Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka,  

6. Działka nr 258/3 o pow. 0,0051 ha i działka 258/4 o pow. 0,0324 - wydzielone z działki nr 

258/2, położone w miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka,,  

7. Działka nr 271/20 o pow. 0,0005 ha - wydzielona z działki nr 271/6, położona w miejscowości 

Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka,  

8. Działka nr 416 o pow. 0,0738 ha - wydzielona z działki nr 3130/16, położona w miejscowości 

Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka,  

9. Działka nr 279/79 o pow. 0,1574 ha - wydzielona z działki nr 279/44, położona w 

miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka,  

10. Działka nr 193/64 o pow. 0,0209 ha - wydzielona z działki nr 193/14, położona w 

miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka,  

11. Działka nr 108/12 o pow. 0,0298 ha - wydzielona z działki nr 108/6, położona w miejscowości 

Rozgarty, gmina Zławieś Wielka,  

12. Działka nr 108/10 o pow. 0,0200 ha - wydzielona z działki nr 108/7, położona w miejscowości 

Rozgarty, gmina Zławieś Wielka,  

13. Działka nr 247/3 o pow. 0,0100 ha, położona w miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś 

Wielka, 

14. Działka nr 279/27 o pow. 0,0358 ha, położona w miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś 

Wielka,  

 

przejęte na rzecz Gminy Złąwieś Wielka na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej z dnia 20 kwietnia 2018r., znak ABA.6740.9.294.2017.BP 

 

CZĘŚĆ II. Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości 

odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia         

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. u. z 2017 r. poz. 1474 t.j.) 

 

1. Działka nr 203/5 o pow. 0,0658 ha – wydzielona z działki nr 203/4, położona w miejscowości 

Głuchowo, gmina Chełmża,  

2. Działka nr 206/6 o pow. 0,0292 ha- wydzielona z działki nr 206/3, położona w miejscowości 

Głuchowo, gmina Chełmża,  

3. Działka nr 206/4 o pow. 0,0279 ha- wydzielona z działki nr 206/2, położona w miejscowości 

Głuchowo, gmina Chełmża,  

4. Działka nr 221/1 o pow. 0,0179 ha- wydzielona z działki nr 221, położona w miejscowości 

Głuchowo, gmina Chełmża,  



5. Działka nr 223/11 o pow. 0,0014 ha- wydzielona z działki nr 223/4, położona w miejscowości 

Głuchowo, gmina Chełmża,  

6. Działka nr 223/15 o pow. 0,0124 ha- wydzielona z działki nr 223/7, położona w miejscowości 

Głuchowo, gmina Chełmża,  

7. Działki nr 226/16 o pow. 0,0162 ha – wydzielona z działki nr 226/9 oraz działka nr 226/12 o 

pow. 0,0171 ha- wydzielona z działki nr 226/10, położone w miejscowości Głuchowo, gmina 

Chełmża, (zapisane w jednej księdze wieczystej)  

przejęte na rzecz Powiatu Toruńskiego na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej z dnia 6 marca 2018r., znak ABA.6740.2.94.2017.BP 

 

CZĘŚĆ III. Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości 

odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia         

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. u. z 2017 r. poz. 1474 t.j.) 

 

1. Działka nr 94/1 o pow. 0,0200 ha - wydzielona z działki nr 94, położona w miejscowości 

Jackowo, gmina Czernikowo,  

2. Działka nr 25/1 o pow. 0,0028 ha – wydzielona z działki nr 25, położona w miejscowości 

Jackowo, gmina Czernikowo,  

3. Działki nr 26/2 o pow. 0,0009 ha, nr 26/3 o pow. 0,0012 ha oraz nr 26/4 o pow. 0,0035 ha – 

wydzielone z działki nr 26/1, położone w miejscowości Jackowo, gmina Czernikowo,      

(zapisane w jednej księdze wieczystej), 

4. Działka nr 6/6 o pow. 0,0175 ha – wydzielona z działki nr 6/5, położona w miejscowości 

Jackowo, gmina Czernikowo,  

5. Działki nr 10/1 o pow. 0,0494- wydzielona z działki nr 10 oraz nr 15/2 o pow. 0,0435 ha- 

wydzielona z działki nr 15/1, położone w miejscowości Jackowo, gmina Czernikowo,      

(zapisane w jednej księdze wieczystej), 

6. Działka nr 16/2 o pow. 0,0262 ha – wydzielona z działki nr 16/1, położona w miejscowości 

Jackowo, gmina Czernikowo,  

7. Działki nr 20/4 o pow. 0,0298 ha – wydzielona z działki nr 20/3, nr 21/11 o pow. 0,0179 ha – 

wydzielona z działki nr 21/5, nr 21/6 o pow. 0,0040 ha oraz nr 21/7 o pow. 0,0012 ha – 

wydzielone z działki nr 21/3, położone w miejscowości Jackowo, gmina Czernikowo,      

(zapisane w jednej księdze wieczystej),  

8. Działka nr 21/9 o pow. 0,0022 ha – wydzielona z działki nr 21/1, położona w miejscowości 

Jackowo, gmina Czernikowo,  

9. Działka nr 236/3 o pow. 0,0064 ha - wydzielona z działki nr 236/2, położona w miejscowości 

Mazowsze Parcele, gmina Czernikowo,  

10. Działki nr 8/2 o pow. 0,0055 ha oraz nr 8/3 o pow. 0,0031 ha – wydzielone z działki nr 8/1, 

położone w miejscowości Mazowsze Parcele, gmina Czernikowo,                                    

(zapisane w jednej księdze wieczystej),  

11. Działka nr 12/2 o pow. 0,0389 ha- wydzielona z działki nr 12/1, położona w miejscowości 

Mazowsze Parcele, gmina Czernikowo,  

12. Działka nr 7/4 o pow. 0,0152 ha- wydzielona z działki nr 7/3, położona w miejscowości 

Mazowsze Parcele, gmina Czernikowo,  

13. Działki nr 29/1 o pow. 0,0237 ha oraz nr 29/2 o pow. 0,0045 ha- wydzielone z działki nr 29, 

położone w miejscowości Mazowsze Parcele, gmina Czernikowo,                                          

(zapisane w jednej księdze wieczystej), 

14. Działki nr 37/1 o pow. 0,0039 ha oraz nr 37/2 o pow. 0,0934 ha – wydzielone z działki nr 37, 

położone w miejscowości Mazowsze Parcele, gmina Czernikowo,                                        

(zapisane w jednej księdze wieczystej), 

15. Działka nr 57/4 o pow. 0,0387 ha- wydzielona z działki nr 57/3, położona w miejscowości 

Mazowsze Parcele, gmina Czernikowo,  



16. Działki nr 70/2 o pow. 0,0193 ha – wydzielona z działki nr 70/1 oraz nr 71/2 o pow. 0,0218 ha 

–wydzielona z działki nr 71/1, położone w miejscowości Mazowsze Parcele, gmina 

Czernikowo, (zapisane w jednej księdze wieczystej),   

17. Działka nr 60/2 o pow. 0,0418 ha- wydzielona z działki nr 60/1, położona w miejscowości 

Mazowsze Parcele, gmina Czernikowo,  

18. Działka nr 73/2 o pow. 0,0125 ha 0 wydzielona z działki nr 73/1, położona w miejscowości 

Mazowsze Parcele, gmina Czernikowo,  

19. Działki nr 74/2 o pow. 0,0226 ha oraz nr 74/3 o pow. 0,0107 ha – wydzielone z działki nr 

74/1, położone w miejscowości Mazowsze Parcele, gmina Czernikowo,                                               

(zapisane w jednej księdze wieczystej).   

 

przejęte na rzecz Powiatu Toruńskiego na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej z dnia 20 lutego 2018r., znak ABA.6740.3.79.2017.BP 

 

CZĘŚĆ IV.  

1. Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego gruntów  Skarbu  Państwa:  

 

1. Działka nr 10/13 o pow. 0,1431 ha, położona w miejscowości Nawra, gm. Chełmża, 

2. Działka nr 48/13 o pow. 0,0877 ha, położona w miejscowości Nawra, gm. Chełmża, 

3. Działka nr 233/12 o pow. 0,2989 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

4. Działka nr 233/19 o pow. 0,1881 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

5. Działka nr 233/21 o pow. 0,2178 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

6. Działka nr 233/28 o pow. 0,2381 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

7. Działka nr 233/29 o pow. 0,0883 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

8. Działka nr 233/30 o pow. 0,0137 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

9. Działka nr 233/33 o pow. 0,0705 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

10. Działka nr 233/34 o pow. 0,0855 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

11. Działka nr 234/2 o pow. 0,1104 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

12. Działka nr 236/5 o pow. 0,1638 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

13. Działka nr 236/7 o pow. 0,1666 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

14. Działka nr 236/8 o pow. 0,1385 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

15. Działka nr 236/9 o pow. 0,1385 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

16. Działka nr 237/20 o pow. 0,1704 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

17. Działka nr 240/6 o pow. 0,2175 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

18. Działka nr 242/7 o pow. 0,2677 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

19. Działka nr 242/8 o pow. 0,2123 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

20. Działka nr 242/9 o pow. 0,1048 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

21. Działka nr 242/11 o pow. 0,1968 ha, położona w miejscowości Kończewice, gm. Chełmża, 

22. Działka nr 9/24 o pow. 0,0942 ha, położona w miejscowości Chełmża, obr. 14, 

23. Działka nr 9/25 o pow. 0,0497 ha, położona w miejscowości Chełmża, obr. 14, 

24. Działka nr 9/26 o pow. 0,1511 ha, położona w miejscowości Chełmża, obr. 14. 

 

2. Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu gruntów  Skarbu  Państwa: 

 

Działki nr 153/8 o pow. 0,3043 ha i nr 153/23 o pow. 0,6380 ha, położone w miejscowości Łubianka, 

gm. Łubianka. 

 

3. Ustalenia wysokości odszkodowania na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), za grunt przejęty pod drogę publiczną: działki nr 440/13 o pow. 

0,0668 ha i nr 440/14 o pow. 0,0922 ha, położone w Grębocinie gm. Lubicz, przejęte na rzecz Gminy 

Lubicz na podstawie decyzji Wójta Gminy Lubicz z dnia 14 maja 2018 r. znak GP.6831.10.2018.SS, 

 


