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Ustawy

Konstytucja – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 121)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) 

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) 

pr.bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.)

pr.bud. – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

pr.górn. – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 613 z późn. zm.)

pr.geod. – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

pr.ochr.środ. – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

pr.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

pr.spółdz. – ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) 
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pr.wod. – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)

u.charakt.energet. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2014 r. o charakterystyce ener-
getycznej budynków (Dz. U. poz. 1200)

u.dod.mieszk. – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)

u.egz. – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.)

u.fund.inwest. – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 157)

u.gosp.nier. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) 

u.gosp.nier.rol. – ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1187 z późn. zm.)

u.inwest.drog. – ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.)

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.) 

u.list.zastaw. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach 
hipotecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 z późn. zm.)

u.norm. – ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1386 z późn. zm.)

u. o obszarach morskich – ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 934 z późn. zm.)

u.ochr.grunt. – ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.)

u.ochr.lok. – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 150)

u.ochr.praw. – ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377)

u.plan.prz. – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 
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u.pod.doch.fiz. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

u.pod.doch.pr. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)

u.pod.lok. – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) 

u.pod.leśny – ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst. 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

u.pod.rol. – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.)

u.pod.sp. – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.)

u.rach. – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 

u.sam.gmin. – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

u.sam.pow. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)

u.sp.mieszk. – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkanio-
wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222)

u.wł.lok. – ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Rozporządzenia

rozp. w sprawie analiz spółki – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 
2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzonych przed zaoferowaniem 
do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 663)

rozp. w sprawie analizy przedsiębiorstwa – rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego 
dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej 
(Dz. U. Nr 34, poz. 265)

rozp. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – rozporządzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.)
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rozp. w sprawie krajowego systemu inf. o terenie – rozporządzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu 
informacji o terenie (Dz. U. Nr 80, poz. 866)

rozp. w sprawie KST – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 
2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242, 
poz. 1622)

rozp. w sprawie melioracji – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 
2003 r. w sprawie warunków i trybu ustalania wysokości oraz poboru opłaty 
melioracyjnej (Dz. U. Nr 41, poz. 345)

rozp. w sprawie minimalnych wymogów – rozporządzenie Ministra Infra-
struktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych 
wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny 
nieruchomości (Dz. U. poz. 826)

rozp. w sprawie nadawania uprawnień – rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień 
zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. poz. 328)

rozp. w sprawie okręgów podatkowych – rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego 
z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614)

rozp. w sprawie przetargów na sprzedaż lasów – rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków 
przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów 
i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych 
(Dz. U. Nr 78, poz. 532)

rozp. w sprawie szacowania szkód – rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu 
szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych 
(Dz. U. Nr 45, poz. 272)

rozp. w sprawie taksacji – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 
2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz. U. Nr 131, 
poz. 1092)

rozp. w sprawie warunków technicznych – rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.)
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rozp. w sprawie wyceny nieruchomości – rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 
operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.)

rozp. w sprawie zakresu i formy projektu – rozporządzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
poz. 462 z późn. zm.) 



Rozdział I

Rzeczoznawstwo majątkowe 

Jerzy Dydenko, Tomasz Telega

1. Wprowadzenie

Zasady wyceny nieruchomości oraz organizacji i prowadzenia działalności 
zawodowej w gospodarce nieruchomościami określają działy IV i V ustawy 
o gospodarce nieruchomościami zwanej dalej u.gosp.nier.1

W dziale IV – „Wycena nieruchomości”:

• rozdział 1 (art. 149–159) dotyczy zasad określania wartości nieruchomości;
• rozdział 2 (art. 160–173) dotyczy powszechnej taksacji nieruchomości;
• rozdział 3 (art. 173a–173c) dotyczy badania rynku nieruchomości.

W dziale V – „Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieru-
chomościami”:

• rozdział 1 (art. 174–178) dotyczy rzeczoznawstwa majątkowego;
• rozdział 4 (art. 191–197) dotyczy nadawania uprawnień zawodowych w za-

kresie szacowania nieruchomości, dokonywania wpisów do centralnego 
rejestru rzeczoznawców majątkowych oraz orzekania w sprawach ich od-
powiedzialności zawodowej.

Rozwinięciem zapisów ustawy dotyczących problematyki związanej z zawo-
dem rzeczoznawcy majątkowego są:

• dwa rozporządzenia Rady Ministrów:
– z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.), zwane 
dalej rozp. w sprawie wyceny nieruchomości;

 1 Dane o przepisach prawnych oznaczonych skrótami – patrz Wykaz skrótów aktów prawnych.
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– z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości 
(Dz. U. Nr 131, poz. 1092), zwane dalej rozp. w sprawie taksacji;

• cztery rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju2:
– z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych 

w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. poz. 328), zwane dalej 
rozp. w sprawie nadawania uprawnień;

– z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programo-
wych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości 
(Dz. U. poz. 826), zwane dalej rozp. w sprawie minimalnych wymogów;

– z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne 
oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifika-
cyjnej (Dz. U. poz. 329);

– z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzial-
ności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. poz. 266);

• jedno rozporządzenie Ministra Finansów:
– z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od-

powiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w za-
kresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. poz. 1620).

2. Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego

Ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenie w sprawie 
nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości 
precyzują w szczególności:

• wymagania stawiane kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego;
• tryb postępowania, który prowadzi kandydata do uzyskania uprawnień 

w zakresie szacowania nieruchomości.

Szczegółową prezentację wymagań i trybu postępowania zmierzającego do 
uzyskania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości zawiera załącznik 
do niniejszego rozdziału.

 2 W obecnej strukturze administracji rządowej Minister Infrastruktury i Rozwoju, zwany dalej 
Ministrem, jest ministrem właściwym w sprawach gospodarki nieruchomościami.
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3. Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego

1. Zgodnie z art. 174 ust. 3 u.gosp.nier. rzeczoznawca majątkowy określa 
wartość nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych  
z nieruchomością. Opinię o wartości nieruchomości rzeczoznawca mająt-
kowy sporządza na piśmie w formie operatu szacunkowego (art. 156 ust. 1 
u.gosp.nier.). 

 Może on też sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu 
szacunkowego, których zamknięty katalog podaje art. 174 ust. 3a u.gosp.
nier.

2. Rzeczoznawcę majątkowego obowiązują następujące normy postępowania:
• zasada bezstronności i zasada etyki zawodowej,
• zasada poufności w stosunku do uzyskanych informacji,
• szczególna staranność przy wykonywaniu czynności szacowania nieru-

chomości,
• stosowanie przepisów prawa,
• stosowanie standardów zawodowych,
• stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych,
• ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

3. W procedurach wyceny rzeczoznawca majątkowy wykorzystuje wszystkie 
dane o nieruchomości zawarte w:
• księgach wieczystych,
• katastrze nieruchomości,
• ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
• ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości,
• rejestrach zabytków, 
• tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych,
• planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy, decyzjach o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach na budowę, 

• wykazach prowadzonych przez urzędy skarbowe,
• dokumentach, którymi dysponują agencje wykonujące prawa własności 

w imieniu Skarbu Państwa,
• aktach notarialnych dotyczących obrotu spółdzielczym własnościowym 

prawem do lokalu,
• umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach, związanych 

z nieruchomościami,
• świadectwach charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu. 




