Poznań, 7 maja 2021 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
SN-VII.750.19.2021.2
RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWI
W związku z prowadzonymi przez Wojewodę Wielkopolskiego postępowaniami
administracyjnymi w zakresie:
- ustalania odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na cel budowy dróg
publicznych, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1363 ze zm.),
- ustalania odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na cel publiczny na
podstawie innych przepisów, w których organem właściwym jest wojewoda,
- ustalania odszkodowań i rozliczeń w postępowaniach o zwrot nieruchomości,
w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),
- ustalania odszkodowań z tytułu szkód i zmniejszenia wartości nieruchomości
z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w trybie ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze
zm.),
uprzejmie zapraszam do składania wniosków o wpis na
rzeczoznawców majątkowych wraz z wymaganymi dokumentami.

listę

biegłych

Zaproszenie kierowane jest do rzeczoznawców majątkowych, posiadających
wiedzę i doświadczenie z zakresu sporządzania operatów szacunkowych dla
jednostek sektora finansów publicznych. Celem zaproszenia jest utworzenie listy
rzeczoznawców majątkowych, którzy będą pełnili funkcję biegłych w zakresie
opisanych powyżej postępowaniach administracyjnych. Wszystkie informacje
i dokumenty znajdują się na stronie BIP Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod
adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/rzeczoznawcy-majatkowi.
Warunkiem ubiegania się o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych
jest zapoznanie się osób zgłaszających z:
- Zarządzeniem Nr 183/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2021 r.:
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/zarzadzenie_nr_183_21.pdf
- Procedurą powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących
funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez
Wojewodę Wielkopolskiego:
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/procedura_powolywania_i_wyn
agradzania_bieglych_zal_do_zarzadzenia.pdf
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Wypełnienie i podpisanie wniosku o wpisanie na listę rzeczoznawców
majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych
prowadzonych
przez
Wojewodę
Wielkopolskiego,
jest
równoznaczne
z zaakceptowaniem przez zgłaszających się rzeczoznawców majątkowych warunków
współpracy zawartych w Procedurze (link powyżej), tabeli wynagrodzeń oraz
informacji o przetwarzaniu danych osobowych:
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/zalacznik_procedura_nr_1__wniosek_o_wpis_na_liste.docx
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/zalacznik_procedura_nr_2__tabela_wynagrodzenia_bieglych_z_vat.pdf
https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/zalacznik_procedura_nr_3__rodo.pdf
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej e-mail na adres: joanna.pietrzak@poznan.uw.gov.pl (skan
podpisanego wniosku wraz ze skanami wymaganych dokumentów),
- platformy ePUAP na skrzynkę podawczą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu, na adres: /cya0y842lb/wuweu,
- Poczty Polskiej na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział
Skarbu Państwa i Nieruchomości, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.
Termin składania wniosków w ramach tego naboru upływa z dniem 20 maja
2021 r. Wybrani w niniejszym trybie rzeczoznawcy majątkowi zostaną wpisani na
listę biegłych rzeczoznawców majątkowych.
Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udzielają pracownicy Wydziału
Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu:
- pod numerami telefonów: 61 854 14 93 lub 61 854 18 83
lub
- adresem e-mail: joanna.pietrzak@poznan.uw.gov.pl.
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