
Decyzja

Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Olsztynie

z dnia 5 maja 2022 roku.

w sprawie zakwalifikowania skladnik6w maj4tku ruchomego Wojew6dzkiego
lnspektoratu Ochrony Roilin i Nasiennictwa w Olsztynie do kategorii maj4tku zu2ytego.

Na podstawie $ 6 ust. I rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 21 pa2dziernlka 2019
roku w sprawie szczeg6lowego sposobu gospodarowania niekt6rymi skladnikami maj4tku
Skarbu Paristwa (Dz. U. 22019 r., po2.2004), postanawia co nastgpuje:

Kwalifikuje skladniki maj4tku ruchomego wymienione w zal4czniku do decyzji
jako zuLryte skladniki maj4tku ruchomego,

2. OkreSla wartoSi rynkow4 w/w skladnik6w

s2

Wykaz zuitych skladnik6w maj4tku ruchomego zamieszcza sig na stronie internetowej
WIORiN w Olsaynie.

s3

l. W przypadku braku wplywu wniosk6w o przekaz.anie lub darowimg skladnik6w
maj4tkowych o kt6rych mowa w $ 2 przez jednostki sektora finans6w publicznych lub
jednostki o kt6rych mowa w $ 39 ww. rozporz4dzeniaw terminie do 22.05.2022r. zu|yte
i zbgdne skladniki maj4tku ruchomego przeznacza sig do sprzedazy wg ustalonej
rynkowej wartofci tych skladnik6w. w spos6b okreSlony w $ 7 cytowanego na wstgpnie
rozporz4dzenia.

2. Zuiryte skladniki maj4tku ruchomego wymienione w zal4czniku nr l, kt6re nie zostaly
sprzedane, oddane w najem lub dzierZawg, nieodplatnie przekazane, zostan4
zlikwidowane w spos6b okeSlony w $ 42 cytowanego na wstgpie rozporz4dzenia.
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LP naz\\'a

zalqcznik nr I
do dccyzji z dn. 05.05.2022r.

Wykaz zu2ytych skladnikr5w majqtku ruchomego

ni nr identyfikacyjny WartoSi

rynkorl'arej estracyj ny

NO 4981 3 2004 2FA16900000256939 950.00 zl

NO 61819 2005 ZFA16900000505561 1200.00 zl

rok
produkcj i

I Samoch6d marki
Fiat Panda

wersja: Actual
1.1MR',o3

Samoch6d marki
Fiat Panda

Wersja: Actual
1.1 MR'03

Samoch6d marki
Fiat Panda

Wersja: Actual
l.l MR'03

NO 498 l2

2

J 2004 2FA16900000256990 850.00 zl
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