Zaproszenie dla kandydatów na biegłych w
zakresie wyceny nieruchomości.

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu stanowi?cego za??cznik do Zarz?dzenia nr 8/2021 Starosty
Warszawskiego Zachodniego z dnia 01 lutego 2021 roku, zmienionego Zarz?dzeniem nr 4/2022 Starosty
Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 roku, zapraszam rzeczoznawców maj?tkowych do
sk?adania wniosków o wpis na list? kandydatów na bieg?ych w zakresie wyceny nieruchomo?ci, do
post?powa? administracyjnych prowadzonych przez Starost? Warszawskiego Zachodniego, na rok 2022.
O wpis na list? na dany rok kalendarzowy mog? ubiega? si? rzeczoznawcy maj?tkowi, spe?niaj?cy
nast?puj?ce kryteria:
- posiadaj? uprawnienia rzeczoznawcy maj?tkowego od co najmniej trzech lat,
- wyka?? si? nale?ytym wykonaniem operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w
okresie ostatnich trzech lat, w ilo?ci co najmniej trzydziestu operatów szacunkowych na potrzeby
post?powa? administracyjnych.
Do wniosku o wpis na list? nale?y do??czy? orygina?y lub kopie potwierdzone za zgodno?? z
orygina?em przez rzeczoznawc? maj?tkowego, nast?puj?cych dokumentów:
- dokument potwierdzaj?cy posiadanie uprawnie? zawodowych w zakresie szacowania nieruchomo?ci,

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru S?dowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Dzia?alno?ci
Gospodarczej, potwierdzaj?cy prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej,
- podpisan? klauzul? informacyjn? o przetwarzaniu danych osobowych stanowi?c? za??cznik nr 2 do
Regulaminu,
- aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej rzeczoznawcy maj?tkowego,
- referencje pochodz?ce od co najmniej dwóch organów administracji publicznej potwierdzaj?ce, ?e w
okresie nie d?u?szym ni? 3 lata, poprzedzaj?ce z?o?enie wniosku o wpis na list?, rzeczoznawca
maj?tkowy (nie przedsi?biorstwo), wykona? prawid?owo ??cznie nie mniej ni? trzydzie?ci operatów
szacunkowych na potrzeby post?powa? administracyjnych, dla co najmniej trzech ró?nych celów, o
których mowa w § 2 Regulaminu,
- podpisane o?wiadczenie o akceptacji Regulaminu zawarte we wniosku o wpis na list? (za??cznik nr 1
do Regulaminu),
- podpisane o?wiadczenie o akceptacji i wyra?eniu zgody na ustalanie wynagrodzenia za czynno?ci
bieg?ego wg cennika stanowi?cego za??cznik Nr 3 do Regulaminu

Wnioski wraz z wymienionymi powy?ej dokumentami nale?y sk?ada? w terminie do dnia 7 lutego 2022
roku, korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Pozna?ska
129/133, 05-850 O?arów Mazowiecki lub osobi?cie w Biurze Podawczym Wydzia?u Gospodarki
Mieniem Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w O?arowie Mazowieckim Wej?cie C,
pod tym samym adresem.
Dodatkowe informacje mo?na uzyska? pod numerami telefonów: 22 733 73 45, 22 733 73 86 lub
osobi?cie w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, O?arów
Mazowiecki ul. Pozna?ska 129/133 Wej?cie C, natomiast Regulamin oraz wszystkie niezb?dne
za??czniki mo?na uzyska? w Biurze Podawczym Wydzia?u Gospodarki Mieniem Starostwa
Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w O?arowie Mazowieckim Wej?cie C oraz na BIP PWZ Prawo lokalne 2022.

Naczelnik Wydzia?u Gospodarki Mieniem
Dorota Radziszewska
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