
ośwladezenle do'Ęczą€€ s'prłnirn'ia' prłez ka ndydata, watunków
unrożItwiaJitqych ńrzyst*ięnie do prłktyki zawodowei W ząkresie, szacnwania
niirucnońolći zgoońie i'art' tr77 tłstĘ,Wy o gospodarce nteruchomościa:mil

Ustawa,t dnia ?1 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierulhomościami (lj, Dz. U. nr 102 z 2010 roku poz' 102,

tr',1ili}u*,rr'Ia zawadawe w ząkresJe. sŻacowanir nieruchomoślci nadaJe stę osabie, która:

1) pgs,iada pBtną ed'otność dg ezynnaśei'pr"away'ch,

ń'o* ayłr.*arrna ta prcestępstwa pr'?lóęiwka dłiąlalac,śCt insw:"tutji państwowych oraż samorządu

ńrytariźInęsp', za pnestępsiwopęe,ciwkq wy.miarłwi sprawledllwośei, za przestępstwa pneciwko

ńiirygoi*;ś;cidoiimeniów, za przestępśtwo pneeiwko mienlu, va ąrz.estg-pstwo 
pzeclwko

uiri$ił io.spodaraemv za prz#tępstwo pneciwko obrotowi pieniędz,mi i papier'ami

wa dośclowy,nłi l ub za przestępstw o ska rbowe,
3) p}sliada WyŻsze wykształaąnie,
4')'uiko|ńtzyła's:tudia podyp,Iomawe w zakresie WYceny nieruchomości,
i) oao.yłr'co nąjmniej 6-miesię:czną prakĘkę zawodową w zakrćsie'wyceny nieruchomości,
ć) pnósrł, z włnikiem pozYtYwnYffi postępawafiie'kwaIjfikacYjnę, w tym złożyła egzamln daJący

ip.raw nlenlą w' zakresi e szacawanłł nIerughomości.
tr'a. P.rzebi'es praktyki zav.,łodgwej, o którąi.'mowa w usŁ .l pkt 5, jest rejeśtpwafty W dŻleilnłku
praktyki zaiwóaow'ej. KańQyi66g na rzecłoznawcę r'lajĘrko$ego ponasi opłatź za wy.danie dziennłka
'prakĘki 

zavłcdowąj, w wysakośel nie:prtdkra@iilcej 3o/a' kYor, p"rzecłętn'ego łrrlesięcjrneglo
'*.vn&radzenia w gosppdli,rce'ftaradpwej w r.oku'popnądzającym wydaai*,dzłennka prakĘ'kl
ńwo|dowej, ojłasian'e;Ea pruez prezęsłGłóvłna,go lJnędu statYstyczneEc na podsbwie'u9taĘy Z

dnia 17 giiaiia'lgsI r' o emeryturach i rentach z Funduszu Llbezpie'czeń Społecznych.
ź. ótiiiąió*, o kbrym mawa w ust. x pkt 4I nte dotyęy oso|Y, która posiada dyplom-u'kończenia

itiłio* iyzszych ni kieranku, którego pragrą.m umażIiwia nabycie wiedzy i umieJętnoścl w

zakresie *ya'ńł nieruchomośai w taitm stoprłią jak pragram stladiów pody'plomawych w zakresie

wgenY nieruchomaści, co, potwierdza sa.plemeff do dyplomu lub łaświadęzenłe uczelni,

z'a. oóowiązeĘ o ftóĘn ńaw w ust' 1 pkt 5i nie dÓtycty asobv która:

i paai, fi,rałitykę,w zakresie Wyceny nląruąń'emsśc.I'ółjętą prapr:ałnerłł siudiów w wymlarze
jółnioio sLne.stĘ płd warułIkiern, ie prak$"l<a była r.ąalizćjwan'd na w.dstawie.u1lovty dotyczaeei
'pmklikt z.awartal:lllłędzy ucze!.nłą a organizasjĄ zarładowąlzęczoznłwców 'majątkawych, tub

z) p,osłaaa udokumęntowane dwutetnie dgświaduen'ie zawldz,we na stanawisku zw.iązanym z
wYceifłą ąił*wch an o ś c i.

oświadczenie
pńłłfuJję oo włidomości, że w pierwszyrn' Wstępnym'etapie postępowania
r<wi'nn*6e'unego, Pańs*wowa Komisja Kwalifikacyjna (PKK) ,ustali, cz11 spełniam warunki
dop.uszcze:ńia &o eg'zam'inur z przytoczonego wyżeJ art. I77 ustawy o g,ospodance

nieruchomościami (ugn).
Wu;il#'n"iei, rirńi"ju ustali w pierwszym etapie, czy studia w zakresi'e gospodar*i

ni.'nćńiihloŚclsr4fl:i oraz 
'tudia'podyplomowe 

p,rreze mnie ukończone, spełniaJą warłlłtki

włnikaj.ąqe z ugn i rqzporządeeniazw tyrn zakresie, )- l^-
ldsii ońaii się,ie ,nłó ip*'njłemfłam, któregoś z warpnków. niezbędnego do dopł,tśuge'nia

lo uE'uńin",'nią n'ędę r"ościł/a żadnych pretensji do organlzatora praktyk zawodotłych za

Ń;;;i. azlennil<a ńrat<tvt uawadowych i narsżenie na koszty związa.n€ z pral{tyfi'ami

zawodowym'' 
'pienie; na rnoje własne ryzyko(w tym r'7zyko

i".';T$,#.i:H;ffiTfsl,1ffif,*$,ffiffiodowej z zakresu szacowania nieruchońości nie

órzesądza'o tyń, żó spełniam warunki dopllszczenia doegzamińur co zostanr€

e*eryfi kowa ne dopiero przeu Pa ństwową Komisję l(walifi'kacyj ną.

imię i nartłlt'ko podpls

data
r$ 24. ust. 2 rozporaąd?enlat 

^'3 l'ń.'9t.'ńióń ''u,ń,io-.p"*iai*o-i"-ńinłitr. lnfrastruktury l Rbzwoju ! dnia 11 marca 2014 r. W sprawłe nadaw'nia upravłnreń aełvodowych w

zakresie siacowąnta nleruchomośc]
(Dz U z2014 ro}u'poł 328)'


