
 1. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 2. Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego

 3. Rozporządzenie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre-
ślonych w programie funkcjonalno-użytkowym

 4. Rozporządzenie w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

 5. Rozporządzenie w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych

 6. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 7. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie

 8. Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

 9. Rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

 10. Standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych nr 1: Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności

 11 Ustawa Kodeks cywilny

 12. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

 13. Ustawa o Agencji Mienia Wojskowego

 14. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

 15. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

 16. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

 17. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

 18. Ustawa o lasach

 19. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

 20. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 21. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 22. Ustawa o ochronie przyrody

 23. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 24. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

 25. Ustawa o podatku leśnym

 26. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

 27. Ustawa o podatku od spadków i darowizn
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Zapraszam do korzystania z moich usług:
Kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
– darmowe testy z egzaminów na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego 

do rozwiązywania on-line na stronie nieruchomosci.infogeotech.pl

Rzeczoznawców majątkowych
– mapy nieruchomości porównawczych, zintegrowane z miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, mapą ewidencyjną i mapą 
uzbrojenia terenu, znacząco ułatwiające analizę rynku nieruchomości

Pośredników nieruchomości
– atrakcyjne wizualnie foldery prezentujące nieruchomości
– wirtualne spacery po nieruchomościach

InfoGeoTech Krzysztof Malesiński
ul. Kurpiowska 22A/2
81-554 Gdynia
Tel.: 888 671 555
E-mail: biuro@infogeotech.pl
WWW: nieruchomosci.infogeotech.pl
Facebook: www.facebook.com/infogeotech

 28. Ustawa o podatku rolnym

 29. Ustawa o rachunkowości

 30. Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej

 31. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

 32. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

 33. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

 34. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 35. Ustawa o własności lokali

 36. Ustawa Prawo budowlane

 37. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

 38. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

 39. Ustawa Prawo o notariacie

 40. Ustawa Prawo ochrony środowiska

 41. Ustawa Prawo wodne
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