
ZARZĄDZENIE NR ..VT..\... 

W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia 10. . .  .stycznia 2018 r.

34

zmieniające zarządzenie Nr 462 W ojewody Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. 

w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i powoływania biegłych  

w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez W ojewodę

N a podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.) zarządza się, co następuje:

W  załączniku nr 1 do Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 462 z dnia 11 grudnia 

2017 r. stanowiącego Regulamin powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w 

ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego, 

zmienia się załącznik Nr 3 stanowiący cennik Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we 

Wrocławiu ustalający wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy 

majątkowego, który otrzymuje brzmienie o treści określonej w  załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.

Dolnośląskiego.

§ 1-

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

'OJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak



M „ t h i inZałącznik nr 1 do zarządzenia Nr z dnia ...9. stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

Zatwierdzam:

Cennik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ustalający 
wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

Lp.
Opis rodzaju wyceny Cena za operat 

szacunkowy 
netto

VAT Cena za operat 
szacunkowy 

brutto

1. Nieruchomość niezabudowana 
oraz

określenie zmniejszenia wartości 
nieruchomości z tytułu ograniczonego 
sposobu korzystania z nieruchomości

i wartości szkód

609,76 zł 23% 750,00 zł

2.
Nieruchomość zabudowana *

975,61 zł 23% 1200,00 zł

3.
Nieruchomość lokalowa

609,76 zł 23% 750,00 zł

4.
Ogrody działkowe

325,20 zł 23% 400,00 zł

* Nieruchomości zabudowana to nieruchomość zabudowana budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.). Każda inna nieruchomość jest 
nieruchomością niezabudowaną.

Wrocław, dnia / $  stycznia 2018 r.

WO/JE WODA DOLNOŚLĄSKI'Ĉ JEyyt

--------------

rwel Hreniak


