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ZARZ¥DZANIE

Bazuj¹c na doœwiadczeniu zarz¹dzania na rynku nieruchomoœci przedstawiam 
Pañstwu ró¿norodnoœæ procesu eksploatacji i bie¿¹cego u¿ytkowania budynków 
oraz zakres odpowiedzialnoœci W³aœcicieli.

Praktyka uzyskana w kierowaniu centrum handlowym, zarz¹dzaniu wspólnotami 
oraz zarz¹dzaniu obiektem sportowo-rekreacyjnym stanowi¹ œwietn¹ bazê do 
wykorzystania wiedzy teoretycznej. Wiedza ta w zderzeniu w rzeczywistoœci¹ 
mo¿e powodowaæ pewne w¹tpliwoœci, choæby dotycz¹ce interpretacji przepisów 
prawa. Op³aty ponoszone na utrzymanie budynków (we wspólnotach - czêœci wspólne) s¹ istotne dla potencjalnych lub 
rzeczywistych W³aœcicieli , Klientów czy Inwestorów, dla których mog¹ mieæ istotne znaczenie przy okreœlaniu zdolnoœci 
kredytowej lub ustalaniu okresu zwrotu inwestycji. Niektóre plany gospodarcze mo¿na ³atwo zrewidowaæ po przeanalizo-
waniu cen , czêstotliwoœci us³ug czy okreœlonego zakresu kompetencji i wypracowaæ optymalne procedury funkcjonowania 
obiektu.

N a wspó³czesnym rynku nieru-
chomoœci odczuwalny jest brak 
pieni¹dza. Iloœæ osób z zaso-

bnym portfelem maleje i coraz wiêkszy 
kapita³ koncentruje siê u coraz mniejszej 
iloœci osób. Obecny kryzys przyœpieszy³ 
te procesy, które w ekonomii uwa¿ane s¹ 
za normalne. Si³ê nabywcz¹ klasy 
œredniej zastêpuje dostêpnoœæ kredytów 
bankowych. Na to  nak³adaj¹  siê procesy 
zwi¹zane z zanikiem poczucia bez-
pieczeñstwa je¿eli chodzi o ¿ycie 
zawodowe Polaków oraz nak³ada siê na 
to wrêcz wrodzona sk³onnoœæ do ¿ycia 
wed³ug starych sprawdzonych nawyków, 
przyzwyczajeñ i wrogoœæ wobec zmian. 
Choæ z drugiej strony roœnie œwiadomoœæ 
spo³eczeñstwa dziêki Internetowi, po-
dró¿om, nauce. Generalnie nauczyliœmy 
siê planowania i realizowania. Klienci s¹ 
lepiej doinformowani ni¿ kiedykolwiek. 
Dysponuj¹ wiêksz¹ si³¹. Dziêki inter-
netowym wyszukiwarkom oraz spo³ecz-
noœci¹ sieciowym mog¹ siê dowiedzieæ 
praktycznie wszystkiego. Konkurencja, 
która dzia³a na okreœlonym rynku 
szybciej kopiuje produkty czy us³ugi. 
Przewaga konkurencyjna ma znacznie 
krótszy ¿ywot ni¿ kiedyœ. Natomiast 
nieruchomoœci zw³aszcza budynkowe s¹ 
tak piêknym organizmem, który po 
dog³êbnej analizie i stwierdzeniu stanu 
faktycznego mo¿na rzeŸbiæ i kszta³towaæ 
w ró¿nych kierunkach. 

W czasach turbulencji zmieniaj¹ siê 
Klienci, a wiêc zmieniaj¹ siê produkty 
czy us³ugi. Dodatkowym kryterium na 

rynku nieruchomoœci staje siê nie tylko 
cena, za jak¹ siê jednorazowo kupuje, ale 
koszty, które trzeba bêdzie ponosiæ na jej 
bie¿¹ce utrzymanie. Ta tendencja z rynku 
komercyjnego rozszerza siê na obszar 
w³asnoœci o funkcjach mieszkaniowych. 
Jest to szczególnie istotne przy zaci¹ga-
nych kredytach na zakup mieszkania bo 
wtedy ka¿de 100 z³ miesiêcznych 
oszczêdnoœci mo¿e uratowaæ zdolnoœæ 
kredytow¹. Kluczowym w tym momen-
cie staje siê okreœlenie potencja³u bu-
dynku by móc zoptymalizowaæ me-
chanikê nieruchomoœci. 

Henri Poincaré (1854–1912) to francuski 
matematyk, fizyk i filozof. W swoim 
¿yciu bada³ wiele dziedzin nauki 
i generalnie potrafi³ ³¹czyæ ró¿ne teorie 
tworz¹c podwaliny pod wspó³czesn¹ 
wiedzê. Zajmowa³ siê m.in. mechanik¹ 
nieba, która pierwotnie obejmowa³a ruch 
planet. Obecnie mechanika zajmuje siê 
wszelkimi cia³ami niebieskimi, poru-
szaj¹cymi siê pod wp³ywem wzajem-
nych oddzia³ywañ: sztucznych satelitów 
Ziemi z ruchami gwiazd w uk³adach 
wielokrotnych a¿ do ruchów galaktyk.

W podstawowej swej czêœci, mecha-
nika nieba oparta jest na wyznaczaniu 
perturbacji (zaburzeñ) wprowadzanych 
do ruchu cia³ poprzez wzajemne 
oddzia³ywania. Tego rodzaju obliczenia 
pozwalaj¹ na okreœlanie z du¿¹ dok³ad-
noœci¹ po³o¿eñ cia³, a tak¿e na przewi-
dywanie istnienia niewidocznych 
obiektów na podstawie wywo³ywanych 
przez nie zaburzeñ. Poka¿ê Pañstwu, jak 
przechodz¹c przez poszczególne etapy 
poznawania nieruchomoœci mo¿na okre-
œliæ procedury i standardy jej funkcjo-
nowania oraz wyliczyæ i posegregowaæ 
ka¿dy z kosztów.

Nazywam funkcjonowanie nie-
ruchomoœci: MECHANIK¥ NIERU-
CHOMOŒCI. Bo w³aœnie tak siê dzieje, 
¿e ten sam budynek, który nie zmienia 
przecie¿ miejsca bo zak³adamy, ¿e jest na 
sta³e zwi¹zany z gruntem, zmienia swoj¹ 
wartoœæ czasami dziêki sztucznym 
zabiegom (dodatkowe donice z kwia-

Wiedzê  buduje siê

z faktów,  jak dom 

buduje siê z cegie³; 

ale samo nagro-

madzenie faktów nie 

jest jeszcze wiedz¹, 

podobnie jak kupa 

cegie³ nie jest domem

Henri Poincare
,
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tami) czyli takim sobie satelitom, 
a czasami zmiany w galaktykach (ruch 
inwestorów albo odkrycie z³ota) powo-
duj¹ niesamowity i zaskakuj¹cy wzrost 
wartoœci.

Szanowni Pañstwo Rzeczoznawcy, 
¿yczê abyœcie odnajdywali ogromny 
potencja³ w nieruchomoœciach i korzy-
staj¹c z niniejszego opracowania  zauwa-
¿ali informacje, które zawieraj¹ siê lub 
powinny siê znajdowaæ w planach 
gospodarczych czy te¿ w planach 
zarz¹dzania nieruchomoœciami. Nie bez 
znaczenia dla W³aœcicieli jest stan 
formalno-prawny i odpowiedzialnoœæ 
wynikaj¹ca z prawa w³asnoœci przed 
instytucjami pañstwowymi. I tym ostat-
nim zagadnieniem zajmê siê szczególnie.

Zaczynam od pojêcia wspólnota 
mieszkaniowa.

Co to pojêcie znaczy dla kupuj¹cego 
czy u¿ytkownika i jakie s¹ wa¿ne 
pytania?

spólnota powstaje  wed³ug 
ustawy o w³asnoœci lokali 
z chwil¹ wykupu pierwszego 

lokalu, natomiast jako podmiot gospo-
darczy (zawsze jako jednostka organiza-
cyjna nie maj¹ca osobowoœci prawnej ale 
posiadaj¹ca zdolnoœæ do czynnoœci 
prawnych) pojawia siê w momencie 
wpisu do rejestru urzêdowego podmio-
tów gospodarki narodowej.

1. Kiedy powst aje 
wspólnota ?

W

2. Jakie dokumenty 
rejestrowe powinna 
posiadaæ ?

AKT NOTARIALNY dokument pierw-
szego przeniesienia w³asnoœci niezbêdny 
jest w funkcjonowaniu WM przez ca³y 
okres jej trwania. W dokumencie 
pierwszym okreœla siê sposób zarz¹du. 

REGON na podstawie z³o¿onego 
wniosku RG-1. Poza prostymi danymi 
najistotniejsze jest okreœlenie sposobu 
zarz¹dzania nieruchomoœci¹ np. zarz¹d 
powierzony lub w³aœcicielski, poniewa¿ 
wynika z niego m.in. adres siedziby WM.

NIP na podstawie z³o¿onego wniosku 
NIP-2 w urzêdzie skarbowym wed³ug 
adresu siedziby wspólnoty (a nie adresu 
nieruchomoœci). Zg³oszenia identyfika-
cyjnego nale¿y dokonaæ przed pierw-
szym terminem wp³acenia zaliczki na 
podatek dochodowy od osób prawnych. 
Wa¿na jest tak¿e aktualizacja informacji 
dotycz¹cej osób reprezentuj¹cych 
wspólnotê, zawieraj¹cych imiê, naz-
wisko, NIP osób uprawnionych do 
reprezentowania sk³adaj¹cego, z poda-
niem funkcji wynikaj¹cej ze sposobu 
reprezentacji. Ka¿da zmiana Zarz¹du, 
potwierdzona stosown¹ uchwa³¹, musi 
byæ zg³oszona w Urzêdzie Skarbowym. 
Generalnie kopia z³o¿onego wniosku 
NIP-2 daje nam informacjê tak¿e na 
temat  dokumentacji rachunkowej czyli 
rodzaju i miejscu przechowania ewi-
dencji ksiêgowej.

Przy rejestrowaniu wspólnot przy-
najmniej do tej pory nie ma zastosowania 
instytucja „jednego okienka”.

Inne obowi¹zki zg³osze-
niowe

Zasadniczo wspólnota jako ma³y 
podatnik zwolniona jest z obowi¹zku 
sk³adania comiesiêcznych deklaracji 
o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu / po-
niesionej straty przez podatnika podatku 
dochodowego od osób prawnych CIT-2 
na podstawie art. 25 ustawy z 15.02.1992r. 
o podatku dochodowym od osób praw-
nych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz.654). 
Wprowadzono generalnie zwolnienie 
podatników podatku dochodowego od 
osób prawnych z koniecznoœci sk³adania 
deklaracji podatkowych w odniesieniu do 
zaliczek miesiêcznych i kwartalnych. 
Natomiast obowi¹zkowe rozliczenie 
podatku dochodowego od osób prawnych  
nastêpuje do dnia 31 marca roku kolej-
nego po zakoñczeniu roku obrachunko-
wego i wymaga z³o¿enia deklaracji CIT-8. 

W przypadku, kiedy wspólnota 
wybiera formê rozliczenia miesiêczn¹ 
lub kwartaln¹ wtedy sk³ada w urzêdzie 
skarbowym deklaracjê o wyborze 
metody. 

ZG£OSZENIE ZUS jest konieczne 
tylko w przypadku zatrudnienia przez 
wspólnotê pierwszej osoby, która pod-
lega ubezpieczeniom spo³ecznym i zdro-
wotnym na podstawie druków takich jak 
ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA itp. 

PODATEK DOCHODOWY OD 
OSÓB FIZYCZNYCH zg³oszenie do 
tego opodatkowania nastêpuje w przy-
padku zatrudniania osób z tytu³u umów 
o pracê, zlecenie lub o dzie³o. I sukce-
sywnie w zale¿noœci od formy zatrud-
nienia i podstawy odprowadzania 
podatku obowi¹zuj¹ m.in. nastêpuj¹ce  
deklaracje np.: PIT-8C (w przypadku 
wyp³at wynagrodzeñ cz³onkom zarz¹du 
na podstawie uchwa³y), PIT-4R (w przy-
padku zakoñczenia roku podatkowego, 
wed³ug miejsca siedziby p³atnika - 
deklaracja o wysokoœci pobranych za-
liczek), itp.

VAT – podatek od towarów i us³ug. 
Generalnie funkcjonowa³a zasada, ¿e 
zaliczki wnoszone do wspólnoty przez 
W³aœcicieli (zarówno z tytu³u op³at 
zwi¹zanych z eksploatacj¹, jak i z tytu³u 
mediów, jak te¿ zwi¹zane z funduszem 
remontowym) nie s¹ przedmiotem 
opodatkowania VAT. 

Natomiast w œwietle przepisu, który 
pozwolê sobie w tym miejscu przytoczyæ 
czyli ustawa VAT z 11.03.2004r. (Dz. U. 

Nr 1/31
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Nr 54, poz.535 ze zm.) opodatkowaniu 
VAT zgodnie z art. 5 przywo³anej ustawy, 
podlega: odp³atna dostawa towarów 
i odp³atne œwiadczenie us³ug na teryto-
rium kraju. I aktualnie coraz czêœciej 
pojawiaj¹ca siê interpretacja tego 
przepisu i pytanie: czy wspólnota 
mieszkaniowa, która de facto kupuje 
wodê i rozprowadza do wszystkich lokali 
i potem rozlicza zu¿ycia na podstawie 
podliczników, œwiadczy us³ugi na 
terytorium kraju? I pójdŸmy dalej bo 
pojawi siê kolejne zjawisko gospodarcze 
czyli refaktura kosztów wody. Có¿: 
z jak¹ stawk¹ VAT mo¿emy „sprzeda-
waæ” tê us³ugê? Dodam tylko, ¿e przy 
zarz¹dzaniu nieruchomoœci¹ komercyjn¹ 
i przy refakturowaniu kosztów wody 
obowi¹zuje stawka VAT us³ugi tzw. 
wiod¹cej czyli czynszu (23%).

Istnieje oczywiœcie mo¿liwoœæ „owa-
towania” wspólnoty w zakresie œwiad-
czenia przez ni¹ us³ug tzw. dodatkowych 
niezwi¹zanych z gospodarowaniem  tzw. 
zasobem mieszkaniowym. Dla poten-
cjalnych Klientów czy Najemców 
istotnym mo¿e byæ kwestia VAT-u lub te¿ 
obowi¹zek mo¿e wynikaæ z wartoœci 
sprzeda¿y za poprzedni rok obrotowy. 
Limit okreœla corocznie w rozporz¹dze-
niu minister w³aœciwy dla spraw 
finansów publicznych do dnia 31 grudnia 
poprzedzaj¹cego rok obrotowy. Wspól-
noty, których wartoœæ przychodów 
przekroczy³a powy¿sze zwolnienie, s¹ 
zobowi¹zane do zg³oszenia rejestra-
cyjnego VAT-R. 

Podpisujemy umowê najmu i udo-
stêpniamy dach na 17 anten, do tego 
mamy dwie bezokienne œciany i sprze-
dajemy powierzchnie reklamowe, i do 
tego na trawniku w odpowiedniej 
odleg³oœci od osi jezdni umieszczamy 
obrotow¹ tablicê informacyjno - rekla-
mow¹, która dziêki temu, ¿e jest obro-
towa wytwarza nam „zielon¹ energiê” 
czyli pr¹d (oczywiœcie umowy podpi-
sujemy po uzyskaniu wszelkich wyma-
ganych zgód, pozwoleñ, podjêciu 
uchwa³ itd.). I wtedy mamy dochód, tzn. 
W³aœciciele w czêœci odpowiadaj¹cej 
udzia³om w nieruchomoœci maj¹ dochód 
i wynikaj¹ce z tego obowi¹zki podat-
kowe.

Podsumowuj¹c opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym podlegaj¹ m.in. 
takie dochody wspólnoty:
! œwiadczenie us³ug reklamowych,
! wynajmowanie miejsc pod anteny 

satelitarne i telefonii komórkowej,
! uzyskiwanie po¿ytków,

! odsetki od œrodków gromadzonych na 
rachunkach bankowych, posiadanych 
lokat i bonów skarbowych, 

! inne dochody uzyskane poza docho-
dami zwi¹zanymi œciœle z gospodark¹ 
zasobami mieszkaniowymi. 

Od 2007r. istnieje koniecznoœæ wy-
odrêbnienia przy prowadzonej ewidencji 
ksiêgowej wspólnot mieszkaniowych 
dochodów zwi¹zanych z gospodark¹ 
zasobami mieszkaniowymi i pozosta³ych 
dochodów.

W ustawie o podatku dochodowym 
od osób prawnych nie precyzuje siê 
pojêcia „gospodarka zasobami miesz-
kaniowymi”. Ministerstwo Finansów 
w piœmie z dnia 1.12.2006r. nr DD6-
8213-438/WK/06339/391 okreœli³o, ¿e 
zwolnienie nie dotyczy dochodu (dochód 
definiowany jako ró¿nica przychodu 
z powy¿szych tytu³ów i kosztów uzys-
kania osi¹gniêtych przychodów) z op³at 
pobieranych na utrzymanie lokali  
mieszkalnych oraz pomieszczeñ przy-
nale¿nych wchodz¹cych w sk³ad budyn-
ku, lub znajduj¹cych siê poza nim, 
których istnienie jest niezbêdne dla 
prawid³owego korzystania z mieszkañ 
przez mieszkañców, jak równie¿ u³at-
wiaj¹cych im dostêp do budynku 
mieszkalnego oraz zapewniaj¹cych 
sprawne jego funkcjonowanie oraz 
administrowanie.

Do zasobów mieszkaniowych nale¿¹:
! budynki mieszkalne wraz z wyposa-

¿eniem technicznym oraz przynale¿-
nymi pomieszczeniami (gara¿e, 
piwnice, strychy, komórki, kot³ownie 
i hydrofornie, dŸwigi, klatki scho-
dowe),

! pomieszczenia zwi¹zane z admini-
strowaniem i bezawaryjnym funkcjo-
nowaniem budynków mieszkalnych,

! urz¹dzenia i uzbrojenia terenów, na 
których znajduj¹ siê budynki, w tym  
m.in. szamba, ruroci¹gi, przewody 
sieci wodno-kanalizacyjnej, ciep³o-
wniczej, elektroenergetycznej, tele-
technicznej, budowle in¿ynieryjne 
i komunikacyjne, inne budowle i urz¹-
dzenia zwi¹zane z prawid³owym funk-
cjonowaniem budynków mieszkal-
nych (latarnie, elementy ma³ej archi-
tektury, place zabaw dla dzieci, 
elementy zieleni).

PODATEK OD NIERUCHOMOŒCI 
generalnie nie dotyczy wspólnoty lecz 
samych W³aœcicieli.

Zgodnie z Ustaw¹ o podatkach 
i op³atach lokalnych, w przypadku, gdy 

wyodrêbniono w³asnoœæ lokali, obowi¹-
zek podatkowy w zakresie podatku od 
nieruchomoœci od gruntu oraz czêœci 
budynku stanowi¹cych wspó³w³asnoœæ 
ci¹¿y na w³aœcicielach lokali w zakresie 
odpowiadaj¹cym czêœciom u³amkowym 
wynikaj¹cym ze stosunku powierzchni 
u¿ytkowej lokalu do powierzchni u¿yt-
kowej ca³ego budynku. Obowi¹zek za-
p³aty podatku od nieruchomoœci wynika 
z samego faktu posiadania nierucho-
moœci.

W³aœcicielowi wyodrêbnionego lo-
kalu mieszkalnego przys³uguje, poza 
prawem w³asnoœci do lokalu miesz-
kalnego, udzia³ w nieruchomoœci 
wspólnej, czyli w gruncie oraz w czêœ-
ciach budynku i urz¹dzeniach, które nie 
s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku poszczegól-
nych w³aœcicieli lokali. Oznacza to, ¿e 
ka¿dy w³aœciciel mieszkania ma okre-
œlony udzia³ u³amkowy lub procentowy 
we wspólnych czêœciach budynku 
i gruntu, na którym stoi budynek, do 
których mo¿na zaliczyæ klatki schodowe, 
strychy, windy. Z kolei u³amkowe 
udzia³y poszczególnych w³aœcicieli 
lokali w nieruchomoœci wspólnej po 
dodaniu daj¹ jeden, czyli ³¹cznie 
posiadaj¹ oni w uproszczeniu ca³oœæ 
substancji budynku. W zwi¹zku z tym 
obowi¹zek podatkowy nie ci¹¿y na 
wspólnocie mieszkaniowej, czyli na 
ogóle w³aœcicieli, których lokale wcho-
dz¹ w sk³ad okreœlonej nieruchomoœci, 
lecz na w³aœcicielach poszczególnych 
lokali mieszkalnych.

Od zasady s¹ jednak wyj¹tki.

Bior¹c pod uwagê charakter prawny 
wspólnoty jako u³omnej osoby prawnej 
wiele kontrowersji budzi kwestia czy 
wspólnota mo¿e nabywaæ nierucho-
moœci wy³¹cznie do maj¹tku w³aœcicieli, 
czy równie¿ w swoim imieniu do 
w³asnego maj¹tku. Efektem sporów 
prawnych w tej kwestii by³o wydanie 
przez S¹d Najwy¿szy uchwa³y z dnia 21 
grudnia 2007r., w której wyrazi³ 
nastêpuj¹ce stanowisko, ¿e „wspólnota 
mieszkaniowa, dzia³aj¹c w ramach 
przyznanej jej zdolnoœci prawnej, mo¿e 
nabywaæ prawa i obowi¹zki do w³asnego 
maj¹tku” i nada³ jej moc zasady prawnej.

URZ¥D DOZORU TECHNICZ-
NEGO - w przypadku funkcjonowania 
dŸwigów w budynku nale¿y skrupulatnie 
dopilnowaæ wszelkich formalnoœci 
w tym wzglêdzie.

Jako ciekawostkê dodam, ¿e oczy-
wiœcie je¿eli zostanie podjêta uchwa³a 
i dokonany zakup przez wspólnotê 
samochodu marki Bentley dla Zarz¹dcy 

ZARZ¥DZANIE
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to oczywiœcie wspólnota musi wype³niæ 
obowi¹zek ustawowy i z³o¿yæ sprawo-
zdanie o korzystaniu ze œrodowiska do 
Urzêdu Marsza³kowskiego.

Istotny jest zapis z ustawy o w³as-
noœci lokali, ¿e w przypadku braków 
w dokumentacji technicznej budynku, 
zgodnie z przepisami prawa budowla-
nego nale¿y odtworzyæ lub uzupe³niæ 
braki na koszt W³aœcicieli lokali. Czyli, 
jeœli taka sytuacja ma miejsce to istotne 
bêdzie wziêcie pod uwagê kosztów dla 
nowego U¿ytkownika lub te¿ wyeg-
zekwowanie dokumentacji od sprze-
daj¹cego.

Kolejne istotne pytanie brzmi:

3. Jak podejmuje siê 
decyzje ?

W  przypadku zbadania poten-
cja³u nieruchomoœci i mo¿li-
woœci wprowadzenia zmian 

istotne s¹ pojêcia ma³a i du¿a wspólnota.

Ma³a wspólnota, do siedmiu lokali 
w³¹cznie, pozwala na podejmowanie 
decyzji, które przekraczaj¹ zwyk³y 
zarz¹d tylko jednog³oœnym g³osowa-
niem. W tym przypadku maj¹ odpo-
wiednio zastosowanie  przepisy Kodek-
su cywilnego i Kodeksu postêpowania 
cywilnego o wspó³w³asnoœci.

Du¿a wspólnota, powy¿ej 7 lokali, daje 
nam mo¿liwoœæ g³osowania tzw. wiêkszo-
œci¹ liczon¹ generalnie na postawie 
udzia³ów (i tu funkcjonuje wyj¹tek w przy-
padku, gdy jeden z w³aœcicieli dysponuje 
wiêkszoœci¹ udzia³ów, wspólnota mo¿e 
przyj¹æ metodê g³osowania, ¿e na jeden 
lokal przypada jeden g³os).

Który rodzaj wspólnoty jest korzyst-
niejszy np. dla inwestora? Oczywiœcie to 
zale¿y jaki cel chcemy osi¹gn¹æ i na 
jakim zmianach nam zale¿y?

O zarz¹dzie, narzêdziach, planach 
finansowych i funkcjonowaniu gospo-
darczym wspólnot ju¿ w kolejnych 
odcinkach.

ZARZ¥DZANIE

Nr 1/31

PODZIÊKOWANIA

OD REDAKCJI

Biuletyn wydano dziêki pomocy

1. CENTRUM WYCENY MIENIA SP. Z O.O.
Adam Futro, Grzegorz Szczurek

2. KANCELARIA RZECZOZNAWCÓW MAJ¥TKOWYCH
Tomasz Lis, Maciej Mizera

3. POZ-BUD
Jerzy Miko³ajczak

4. PROJNORM
Andrzej Jakubowski

5. ANWO NIERUCHOMOŒÆ
Andrzej WoŸniak

6. LESZCZYÑSKIE BIURO WYCEN I OBROTU NIERUCHOMOŒCIAMI
Marian Witczak

7. WYCENA-EKSPERT s.c.
Banaœ-Poszyler

8. DOMLEX
Lech Domagalski

9. Kancelaria Rzeczoznawców Maj¹tkowych REMIN
Janusz Walczak

10. KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJ¥TKOWEGO
Robert Dobrzyñski


