1. Uszczegółowienie wniosku o udost pnienie rejestru cen i warto ci nieruchomo ci

Okres, w którym zostały zawarte transakcje
Zbiór danych dotycz cych cen transakcyjnych
nieruchomo ci w postaci elektronicznej
Zbiór danych dotycz cych warto ci nieruchomo ci

Wyci g z RCiWN w postaci dokumentu drukowanego
zawieraj cy ceny transakcyjne

Rodzaje nieruchomo ci:
niezabudowana jednou ytkowa rolna
niezabudowana rolna wielou ytkowa
niezabudowana le na
niezabudowana przeznaczona pod zabudow inn ni zagrodowa
zabudowana budynkami pełni cymi inne funkcje

Wyci g z RCiWN w postaci dokumentu drukowanego
zawieraj cy warto ci nieruchomo ci
zabudowana le na
inna nieruchomo
Dodatkowe kryteria wyboru nieruchomo ci

Dodatkowe wyja nienia:

2. Dane identyfikuj ce obszar obj ty wnioskiem

Obszar okre lony w zał czonym pliku wektorowym w układzie współrz dnych:
jednostki podziału terytorialnego
jednostki podziału kraju stosowane w EGiB
(jednos ki ewid., obr by ewid., dzia ki ewid.)
obszar okre lony na zał czniku graficznym

innym dopuszczonym przez organ prowadz cy zasób ……..….
Współrz dne poligonu w układzie współrz dnych:
innym dopuszczonym przez organ prowadz cy zasób ………….

3. Nr uprawnie zawodowych rzeczoznawcy maj tkowego
4. Dodatkowe wyja nienia i uwagi wnioskodawcy

Imi , nazwisko oraz podpis wnioskodawcy
1. Wpolu mo na wskaza dodatkowe kryteria, takie jak: przeznaczenie w miejscowymplanie zagospodarowania przestrzennego, rodzaj transakcji, rodzaj rynku (w odniesieniu do nieruchomo ci lokalowych),
nr kondygnacji (w odniesieniu do nieruchomo ci lokalowych), główna funkcja budynku, rodzaj lokalu, powierzchnia nieruchomo ci od ..... do ......, powierzchnia u ytkowa budynku od ...... do ......, powierzchnia
u ytkowa lokalu od ..... do .........
2. Informacja wymagana, je eli udost pniane dane RCiWN b d wykorzystywane do wykonania wyceny nieruchomo ci.
3. Podpis odr czny, podpis elektroniczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis potwierdzony profilem zaufanymePUAP lub w przypadku składania wniosku za pomoc systemu teleinformatycznego,
o którymmowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umo liwiaj cy weryfikacj wnioskodawcy w tymsystemie.

Wyja nienia:
1. Formularze drukowane nie musz uwzgl dnia oznacze kolorystycznych.
2. Pola formularza mo na rozszerza w zale no ci od potrzeb. Wprzypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz mo e by uzupełniany zał cznikami zawieraj cymi informacje, których nie mo na było
zamie ci w formularzu.

