WNIOSEK O PONOWNE PRZYSTĄPIENIE
DO EGZAMINU
(CZĘŚĆ PISEMNA I USTNA)
I Informacje o egzaminie

Wypełnia kandydat

Adnotacje urzędowe:

Termin egzaminu

Tryb cześci ustnej egzaminu

omówienie procedur wyceny zastosowanych
w dwóch projektach operatów szacunkowych
sporządzonych w ramach praktyki zawodowej
Składasz 6 projektów operatów szacunkowych

omówienie dwóch wylosowanych procedur
wyceny nieruchomościi
Nie składasz projektów operatów szacunkowych

II Dane kandydata
Nazwisko
Imię (imiona)
Nazwisko rodowe
Imiona rodziców
Numer PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia

III Dane kontaktowe kandydata
Telefon, e-mail
Numer telefonu

Adres e-mail

Adres zamieszkania
Ulica
Numer domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Powiat

Adres korespondencyjny

Wypełniasz, jeśli jest inny od adresu zamieszkania

Ulica
Numer domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Powiat

IV Informacje o wydanych decyzjach odmownych / umorzeniowych

V Informacje o załączonych dokumentach

Data i numer ostatniej decyzji

Zaznacz właściwe

sześć projektów operatów szacunkowych, tj.:

Podaj nazwy i numery operatów

dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (900 zł).

VI Numer rachunku bankowego do zwrotu niewykorzystanej opłaty

VII Oświadczenia, podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku
z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym, w tym na publikację na stronie
internetowej ministerstwa mojego nazwiska i imienia na liście osób dopuszczonych do
egzaminu pisemnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie byłem/am karany/-a za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi
i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 41 Kpa, zgodnie z którą strony oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem
ma skutek prawny.
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 191 ust. 3a i 3e ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), zgodnie
z którym niniejszy wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie nie dłuższym niż dwa
miesiące od dnia postępowania kwalifikacyjnego. Termin ten może zostać przedłużony
tylko raz, a przedłużenie terminu nie może przekroczyć dwóch miesięcy.

Miejscowość

Data
Własnoręczny czytelny
podpis wnioskodawcy

