
Szacunkowy koszt nabycia nieruchomości: 

 

Oddział GDDKiA: 
Nazwa odcinka 

inwestycyjnego: 
Wariant: Etap inwestycji: 

 
 

 
  

Całkowita powierzchnia odcinka inwestycyjnego:  

Powierzchnia odcinka inwestycyjnego przejmowana za odszkodowaniem:  

Powierzchnia gruntów                             
o przeznaczeniu rolnym 

 przejmowanych za odszkodowaniem                                     

Zakładana do wyliczeń przewidywana 
wartość m² gruntu o przeznaczeniu rolnym     

z uwzględnieniem zasady korzyści 

Łączna wartość gruntu                                                   
o przeznaczeniu 

rolnym  

1    

 

Powierzchnia gruntów                             
o przeznaczeniu leśnym 

 przejmowanych za odszkodowaniem      
(lasy prywatne)                                

Zakładana do wyliczeń przewidywana 
wartość m² gruntu o przeznaczeniu leśnym 

(lasy prywatne)   
z uwzględnieniem zasady korzyści                         

Łączna wartość gruntu                                                   
o przeznaczeniu 

leśnym 
(lasy prywatne)                             

2    

 

Powierzchnia gruntów                             
o przeznaczeniu budownictwo 

mieszkaniowe  
 przejmowanych za odszkodowaniem                           

Zakładana do wyliczeń przewidywana 
wartość m² gruntu o przeznaczeniu 

budownictwo mieszkaniowe                          

Łączna wartość gruntu                                                   
o przeznaczeniu 

budownictwo 
mieszkaniowe 

3    

 
Powierzchnia gruntów                             

o przeznaczeniu usługowym 
 przejmowanych za odszkodowaniem                           

Zakładana do wyliczeń przewidywana 
wartość m² gruntu o przeznaczeniu 

usługowym                          

Łączna wartość gruntu                                                   
o przeznaczeniu 

usługowym 

4    

 
Powierzchnia gruntów                             

o przeznaczeniu przemysłowym 
 przejmowanych za odszkodowaniem                           

Zakładana do wyliczeń przewidywana 
wartość m² gruntu o przeznaczeniu 

przemysłowym                         

Łączna wartość gruntu                                                   
o przeznaczeniu 
przemysłowym 

5    

 
Liczba budynków mieszkalnych do 

wyburzenia 
Zakładana do wyliczeń przewidywana 

wartość budynku mieszkalnego 

Łączna wartość 
budynków 

mieszkalnych 

6    

 
Liczba budynków gospodarczych do 

wyburzenia 
Zakładana do wyliczeń przewidywana 

wartość budynku gospodarczego  

Łączna wartość 
budynków 

gospodarczych 

7    

  Liczba obiektów o znacznej wartości 

Wyszczególnienie obiektów o znacznej 
wartości, np. stacje paliw, obiekty 

przemysłowe, duże obiekty usługowe, duże 
plantacje kultur wieloletnich                                                   
ze wskazaniem ich wartości 

Łączna wartość 
obiektów o znacznej 

wartości 

Rodzaj obiektu o 
znacznej wartości 

Wartość obiektu o 
znacznej wartości 

8  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9 Suma: (poz. 1 – 8)  

10 
Dodatek 5% łącznej wartości nieruchomości z tytułu ich terminowego wydania 

(Należy wyliczyć 5% od wartości z poz. 9) 
 

11 
Dodatek 10.000 zł z tytułu wydania nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym. 
(Iloczyn liczby budynków mieszkalnych do wyburzenia i kwoty 10.000 zł) 

 

12 
Inne koszty związane z nabyciem nieruchomości. 

np. ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, resztówki, lokale zastępcze, 
operaty szacunkowe. 

 

13 Szacunkowy koszt nabycia nieruchomości na odcinku inwestycyjnym (poz. 9 – 12) 
 
 

 Data sporządzenia SKNN Osoba sporządzająca SKNN  

14    

 

 

 

 


