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WYCI ĄG   Z   REGULAMINU   
KOMISII OCENIAJ ĄCEJ PRAWIDŁOWO ŚĆ  

SPORZĄDZANIA  OPERATÓW SZACUNKOWYCH  
DZIAŁAJ ĄCEJ   W RAMACH LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA 

RZECZOZNAWCÓW MAJ ĄTKOWYCH W ZIELONEJ GÓRZE 
 
     Rozdział 1  Przepisy ogólne  
 

§ 1 
 

1.  Komisja Oceniająca działająca w ramach Lubuskiego Stowarzyszenia 
Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze , zwana dalej „Komisją Oceniającą” 
jest specjalistyczną komisją powołaną do dokonywania ocen prawidłowości sporządzania 
operatów szacunkowych , o których mowa w art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651  z późn. 
zm). 
2. „Komisja Oceniająca” działa w oparciu o niniejszy regulamin . 

 
§ 2 

 
      Przez uŜyte w regulaminie wyraŜenia i ich odmiany w przypadkach i liczbie rozumie się: 
 
      - ustawę ogn –  ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce   nieruchomościami            
         ( j.t Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651  z późn. zm). 
 
      - kodeks –   ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania  cywilnego             
        (Dz. U. Nr 43,poz. 296 z póź. zm ), 
 
      - zespół oceniający –  zespół co najmniej dwóch rzeczoznawców   powołany w celu   
        dokonania oceny  poprawności sporządzenia operatu szacunkowego, w trybie     
        określonym w art. 157 ugn, 
 
      - regulamin –  niniejszy regulamin, 
   
      - standardy – standardy zawodowe ustalone przez organizacje zawodowe   
         rzeczoznawców majątkowych w uzgodnieniu z właściwym ministrem, 
         
      - Stowarzyszenie -   Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców  Majątkowych                  
        w Zielonej Górze. 
 

§ 3 
 

1. Komisja Oceniająca  składa się z arbitrów, w tym przewodniczącego i członków 
powołanych na wniosek Zarządu i w trybie indywidualnych zgłoszeń przez Walne 
Zgromadzenie  . 

2. Skład Komisji  Oceniającej jest ustalany  w okresach zgodnych z kadencją władz 
Stowarzyszenia . 

3. Arbitrzy  powołani w sprawach nie zakończonych  przed upływem kadencji , działają  
do czasu zakończenia tych spraw . 

 
4. Jako arbiter  moŜe być powołany  rzeczoznawca majątkowy z co najmniej 5-cio letnią 

praktyką w szacowaniu nieruchomości , o nienagannej postawie etycznej , członek 
Lubuskiego  Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze . 
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5. Lista arbitrów Komisji Oceniającej jest dostępna do wglądu w Biurze Stowarzyszenia. 
6. Arbiter  jest obowiązany zachować w tajemnicy  fakty, o których  dowiedział się w 

procesie oceny. 
 

 
 
     Rozdział 2   Postępowanie oceniające 
 

§ 5 
 

1. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego polega na bezstronnym 
sprawdzeniu przez Zespół Oceniający czy zostały spełnione przez autora operatu 
szacunkowego wymagania wynikające z  obowiązujących przepisach prawa i 
standardów zawodowych , a w szczególności w zakresie: 
a) kompletności operatu szacunkowego 
b) poprawności przyjętych załoŜeń , w tym podejść , metod i technik wyceny. 

2. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego nie stanowi wyceny 
nieruchomości . 
 

§ 6 
 
 

1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego moŜna dokonać na 
zlecenie: 
a) organu sprawującego nadzór nad rzeczoznawcami majątkowymi, 
b) osób lub instytucji a takŜe organów administracji publicznej, które zleciły 

sporządzenie operatów szacunkowych, 
c) osób lub instytucji , których skutki wynikające z operatu szacunkowego dotyczą 

bezpośrednio , a takŜe  osób fizycznych i prawnych , które mają interes prawny w 
tym zakresie, 

d) organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 
2. Przedmiotem oceny mogą być operaty szacunkowe , o ile nie upłynął okres trzech lat 

od daty ich sporządzenia . Ograniczenie nie dotyczy sporządzenia oceny na zlecenie 
organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji publicznej, 
w sytuacji uzasadniającej wznowienie postępowania w trybie kpa . 

 
§ 7 

 
 
1. Zespół Oceniający powinien umoŜliwi ć autorowi wyceny złoŜenie wyjaśnień 

dotyczących treści operatu szacunkowego. 
2. Sporządzający ocenę nie biorą pod uwagę wydarzeń mających wpływ na 

nieruchomości lub rynek, które wystąpiły po dacie wyceny , a jedynie te 
informacje , które  były dostępne na rynku podczas  dokonywania wyceny . 

3. Sporządzający ocenę  dokonując czynności biorą pod uwagę  stan przepisów 
prawnych , standardów zawodowych i zasad, odpowiednich dla ocenianego 
operatu szacunkowego . 

4. Zamawiający otrzymuje jeden egzemplarz oceny. Sądy powszechne otrzymują 
ocenę w ilości egzemplarzy określonych w postanowieniach. Po sporządzeniu 
oceny egzemplarz  archiwalny oceny wraz z zebraną dokumentacją , pozostaje w 
archiwum Stowarzyszenia . 

5. Przewodniczący Komisji Oceniającej przekazuje rzeczoznawcom majątkowym – 
autorom  ocenianych operatów, kopię oceny sporządzonej przez Zespół  
Oceniający . 
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          Rozdział 3   Odpłatność i wynagrodzenia Komisji Oceniającej 
 

§ 8 
 

1. Postępowanie przed Komisją Oceniającą jest odpłatne. 
 

2. Odpłatność, o której mowa w ust. 1, ustalana jest w drodze umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Stowarzyszeniem, o dokonanie oceny prawidłowości sporządzenia 
operatu szacunkowego. 

3. Na koszty postępowania składają się między innymi : wynagrodzenia arbitrów, koszty 
przejazdów związanych z posiedzeniami Zespołów Oceniających, z uzyskiwaniem i 
badaniem dokumentów, oględzinami nieruchomości, ewentualnych ekspertyz, 
ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz inne uzasadnione koszty  ponoszone 
przez Biuro Stowarzyszenia związanych z wykonywaniem oceny operatu. 

 
 

 
             Rozdział 4    Postanowienia końcowe 
 
 

§ 10 
 

 
1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Komisji Oceniającej sprawuje Zarząd 

Stowarzyszenia . 
 


