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zmieniające Zarządzenie Nr 50912017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie procedur wewnętrznych powoływania biegłych rzeczoznawców
majątkowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Na Podstawie ań. art.33 ust.2 ustawy zdnia8 marca 1990 roku o samoządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z2019 r,, poz,506 ze zm,) zarządza się, co następuje:

§1
1.W załączniku Nr 1 do zaządzenia Nr 5O9l2O17 zdnia27 grudnia2017 r.w sprawie procedur
wewnętrzn ych powoływa n ia b iegły ch rzeczozn awców m aj ątkowych w ra m ach prowadzo nych
PostęPowań administracyjnych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego wprowadza się następujące zmiany:
1

)

§ 12 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) referencje potwierdzĄące nalezyte wykonanie operatów szacunkowych (wycen
nieruchomoŚci) dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat
PoPrzedzĄących Żożenie wniosku o wpis na listę rzeczoznawców, w ilościco
najmniej 15 operatów w postępowaniu administracyjnym lub sądowym w zakresie

októrymmowaw§2ust.Z."

2)

§ 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
,,7. Podstawą wykreślenia biegłego z listy rzeczoznawców majątkowych jest:
1) rezygnacja z funkcji biegłego złożona przez rzeczoznawcę majątkowego,
2) nieudokumentowana niezdolnośc do wykonywania obowiązków związanych
z wykonywaniem czynności biegłego powyzejjednego miesiąca w ciągu całego
roku,

3) utrata przez biegłego uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości bądz

4)

ic1,1zawieszenie,

dw0krotna odmowa wykonania operatu szacunkowego, o której mowa w § 18
ust.3
-5) wykonanie operatów szacunkowych z nienalezytą starannością,a szczególności
zawierające błędy merytoryczne, formalne, rachunkowe oraz omyłki pisemne,
6) udzielenie nieterminowych i niepełnych wyjaśnień w ramach prowadzonych
zakresie sporządzonych operatów
Postępowań administracyjnych
szacunkowych,
7) nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z umowy,
uzyskanie przez biegłego negatywnej opinii organizacji zawodowej
rzeczoznawców m aj ątkowych w za kres ie p rawidłowościs po rząd zenia o peratu,
wykonanego w ramach postepowań o których mowa w § 2 ust.2."

w

8)

3)

§ 15 - dodaje się ust.3, który otrzymuje brzmienie:

po wpisaniu go na listę rzeczoznawców
"3, Rzeczoznawca
jest podpisać

majątkowych
zobowiązany
umowę stanowiącą załącznik Nr 5 do Zarządzenia
oraz przestrzegac jej zapisów. Umowa zawieranajest na czas określony do dnia
wazności aktualnego Cennika."

-z4)

§ 18 otrzymuje brzmienie:
,, 1. Powołanie rzeczoznawcy majątkowego na biegłego następuje postanowieniem
wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz, U z 2018 r, poz.2096) według kolejności
wpisu na listę rzeczoznawców majątkowych, tj. na podstawie postanowienia, na
które nie służyzażalenie.
2. Wybrany żeczoznawca majątkowy może jednorazowo zostaó powołany jako
biegły do wykonania maksymalnie 20 operatów szacunkowych.
3. Rzeczoznawca na swój uzasadniony na piśmiewniosek, który zobowiązany jest
żożyćw systemie ePUAP moze zostać pominięty przy wyborze,

4.

Przyczyny pominięcia rzeczoznawcy majątkowego wpisanego

na

listę

rzeczoznawców będą dokumentowane w formie pisemnej.
5. Przy wyborze biegłego pomija się zeczoznawcę majątkowego, ktory:
1) udziela nieterminowych i niepełnych wyjaśnień w zakresie sporządzonych na
potrzeby postępowania administracyjnego operatów szacunkowych,
2) wykonuje operaty szacunkowe z nienalezytą starannością, a w szczególności
zawierające błędy merytoryczne, formalne, rachunkowe oraz omyłki pisemne,
3) nieterminowo wykonuje obowiązki wynikające z umowy, której wzór stanowi
załączniknr 5,
4) uzyskał negatywną opinię organizacjizawodowej rzeczoznawców majątkowych
w zakresie prawidłowościsporządzenia operatu, wykonanego w ramach
postępowań administracyjnych, o których mowa w § 2 ust.2,
5) przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie,"

§2
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
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