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Warszawa, dnia 18 kwietnia 2020 roku  
 

 
Szanowny Pan  

Rafał Trzaskowski 

Prezydent Miasta  

Stołecznego Warszawy 

Urząd m.st. Warszawy 

pl. Bankowy 3/5 

00-950 Warszaw 

 
 

Szanowny  Panie Prezydencie, 

W imieniu Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny 

Nieruchomości skupiającego rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia państwowe 

do szacowania nieruchomości nadane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce 

nieruchomościami, zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,  

w obliczu wyjątkowych trudności, spowodowanych pandemią, z dostępem do informacji 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Warszawie, będących podstawą naszej 

działalności, zwracamy się do Pana Prezydenta o przyspieszenie realizacji zaleceń Ministerstwa 

Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2020r. dotyczących udostępniania drogą elektroniczną skanów 

dokumentów (szczególnie aktów notarialnych), niezbędnych w procesie wyceny. Zgodnie z art. 

155.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwe organy są obowiązane udostępniać 

rzeczoznawcom majątkowym rejestry i dokumenty niezbędne w procesie szacowania 

nieruchomości. W obecnej sytuacji spowodowanej pandemią, udostępnianie tych dokumentów,  

w formie zwyczajowej, jest oczywiście niemożliwe. 

Od dnia 13 marca 2020r. Wydział Katastru Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy 

wstrzymał możliwość wglądu do aktów notarialnych transakcji nieruchomościami, których skany 

Biuro posiada i na bieżąco uzupełnia. Stan obecny całkowicie uniemożliwia wykonywanie naszej 

pracy, nierzadko wykonywanej również na zlecenie podległych Panu organów. Stan ten zagraża 

bezpieczeństwu obrotu na rynku nieruchomości. 

Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w swych 

zapisach postanowiła, że zawód rzeczoznawcy majątkowego jest prawnie chroniony i jest zawodem 

zaufania publicznego co potwierdza Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r.  

w którego treści istnieje zapis: „rzeczoznawca swoimi usługami służy szerszemu interesowi 

społecznemu. Przyznany im zakres uprawnień i kompetencji świadczy o tym, że rzeczoznawcy 

majątkowi zostali uznani za osoby zaufania publicznego”. 
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  Jednocześnie informujemy, że niektóre Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w kraju od dawna przekazują drogą elektroniczną te dokumenty. Mniemamy, że nie 

istnieją więc jakiekolwiek przeszkody techniczne oraz prawne aby tą drogą usprawniać pracę 

rzeczoznawcom majątkowym. 

Nie trzeba chyba udowadniać że taki sposób obsługi rzeczoznawców bardzo poważnie 

odciąża  pracę pracownikom administracyjnym tych Ośrodków. Mamy nadzieję, że w chwili obecnej, 

kiedy w podległym Panu Biurze Geodezji i Katastru został uruchomiony jeden z najnowszych 

systemów informatycznych, taka forma obsługi rzeczoznawców majątkowych nie będzie żadną 

trudnością. Mamy nadzieję, że użyte w prawie geodezyjnym pojęcie „Służba Geodezyjna”, której 

jednym z organów jest starosta nie jest pojęciem przypadkowym.  

 Z poważaniem, 
 

Prezes Oddziału 
Warszawskiego PSRWN 

 
Małgorzata Skąpska 

 
W załączeniu przesyłamy kopię pisma otrzymanego w niniejszej sprawie z Ministerstwa Rozwoju 

wraz rekomendacjami dla rzeczoznawców majątkowych. 

 
 
Do wiadomości:  

1) Urząd m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa 

2) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, ul. Nowogrodzka 50, 00-695 

Warszawa  
 


