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I 7 -05- 201S
Katowice.

oGŁosZENIB

W zwipku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawach dotyczących
stwierdzenia nabycia Z mocy prawa własności nieruchomości przez Skarb Pństwa lub
jednostki samorządu terytorialnego w trybie przepisów ustawy z dnta 13 paździemika 1998r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną(Dz.U. z I998r., Nr 133,
poz. 87f z późn. zm.) - informuję o zamiatze utworzenia listy kandydatów na biegĘch
z zakresu geodezji i kartografii . geodetów uprawnionych.

Wpis uprawnionych geodetów na listę kandydatów na biegtych w postępowaniach
administracyjnych nastąpi po złoienill wniosku i spełnieniu wymogów określonych
w warunkach wpisu, stanowiącychzałącznknt I zarządzenia nr 133/18 Wojewody Sląskiego
z dnta 20 kwietniaf}ISr.

Wniosek (na formularzu stanowiącym załączniknr 2 do ww. zarządzenia) i dokumenty mozna
składać osobiście w Kancelarii ogólnej Sląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
ul. Jagiellońska 25 w godzinach: od 7.30 do 15.30 ( we wtorki _ do 18.00) lub pisemnie na
adres: Sląski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru Właścicielskiego 40-032 Katowice,

ul. Jagiellońska 25, z dopiskiem:. wniosek o wpis na listę kandydatów na biegĘch

z za.kresu geodezji i kartografii - geodetów uprawnionych.- w terminie do dnia
28 maja 2018r.

Zloż'enie wniosku po ww. terminie skutkować będzie brakiem wpisu na listę.

Powołanie uprawnionego geodety na biegłego będzie następować w drodze postanowienia
wydanego na podstawie art. I23 w związkll z art.84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 20I7r., poz. 7257 z późn\ejszymt
zmianami.).

Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udzielają pracownicy oddziału ds. Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego - pod nr telefonu
(33) 81 363s4lub (33) 81,36362.



CENNIK

za sporządzenie . przez biegĘch z zakresu geodezji i kartografii tj. geodetów
uprawnionych - opinii w formie projektu podziału nieruchomości* lub opinii w formie

oświadczenia wraz zmapą zasadniczą, wykonanych dla potrzeb prowadzonych

x - przez nieruchomość należy rozumieć jedną lub kilka działek objętych tą samą księg4
wieczystq,

Zatwterdzam..

postępowań administracyj nych

Lp. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
CENA ZA

SPoRZĄDZENIE oPINII
(BRUTTO)

I

Sporządzenie opinii w sytuacji, gdy zachodzi konieczność dokonania podziatu
geodezyjnego nieruchomoŚci (np.w zwiqzku z zajęciem części nieruchomości pod
drogę publicznq w dniu 31 grudnia 1998 r.)

opinia z projektem podziału nieruchomoŚct 1000 zł

2

Sporządzenie opinii w sytuacji, gdy nieruchomość nie będzie podlegać podziałowi
geodezyjnema (np. 4dy w wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono brak
zajęcia nieruchomości pod drogę publicznq w dniu 31 grudnia 1998 r.)

opinia w formie oświadczenia wtaz Z mapą
zasadniczą obrazującą dokonane przez

geodetę ustalenia (bez projektu podziału)
750 zł'


