1874
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 28 grudnia 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadawania uprawnieƒ i licencji zawodowych
w dziedzinie gospodarowania nieruchomoÊciami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych
przez rzeczoznawców majàtkowych, poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami i zarzàdców nieruchomoÊci
Na podstawie art. 197 pkt 1—6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnieƒ i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomoÊciami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majàtkowych,
poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami i zarzàdców nieruchomoÊci (Dz. U. Nr 35, poz. 314) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. 1. Cz´Êç pisemnà egzaminu uznaje si´ za zakoƒczonà wynikiem pozytywnym, je˝eli kandydat uzyska w niej co najmniej 70 punktów.
2. W razie nieuzyskania przez kandydata w cz´Êci pisemnej egzaminu co najmniej 70 punk———————
1)

2)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,
z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220,
poz. 1600 i 1601 i Nr 249, poz. 1827 oraz z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218.

tów, kandydat mo˝e w ciàgu 14 dni od og∏oszenia wyniku cz´Êci pisemnej egzaminu wystàpiç pisemnie do ministra o przystàpienie
do poprawkowej cz´Êci pisemnej egzaminu
w wybranym post´powaniu kwalifikacyjnym,
o którym mowa w § 21 ust. 1. Kandydat nie
mo˝e przystàpiç wi´cej ni˝ dwukrotnie do poprawkowej cz´Êci pisemnej egzaminu.
3. Post´powanie kwalifikacyjne uznaje si´ za
zakoƒczone wynikiem negatywnym:
1) je˝eli kandydat nie uzyska∏ w cz´Êci pisemnej egzaminu wyniku pozytywnego
najpóêniej w drugiej poprawkowej cz´Êci
pisemnej egzaminu;
2) je˝eli kandydat nie wystàpi∏ o przystàpienia do poprawkowej cz´Êci pisemnej egzaminu w terminie, o którym mowa
w ust. 2;
3) w przypadku, o którym mowa w § 29 ust. 5.
4. W przypadku okreÊlonym w ust. 2 stosuje
si´ przepis § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca
2005 r. w sprawie wysokoÊci op∏aty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia cz∏onków Paƒstwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U.
Nr 53, poz. 476 i Nr 219, poz. 1863).”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

