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Samoch6d osobowy Fiat Panda nr rejestracyjny NO ,19813

- numer VIN: ZFA I 6900000256939.
- pojemno5i silnika: I 108 ccm,
- rok produkcji : 2004,
- data pierwszej rejestracji: 2004/l1l18
- przebieg w km: 109779 km,
- termin obowiqzkowego badania technicznego: I 9. 1 I .2021 r
- termin wa2noSci ubezpieczenia OC: 08.1 1.2022r.

2. Samoch6d osobowy Fiat Panda nr rejestracyjny NO 61819
- numer VIN: 2FA16900000505561 ,
- pojemnoSi silnika: I108 ccm.
- rok produkcji : 2005,
- data pierwszej rejestracji: 2005/11/23
- przebieg w km: 131666 km,
- termin obowiqzkowego badania technicznego: 08.07 .2022r
- termin wa2noSci ubezpi eczenia OC : 25.1 I .2022r.

3. Samoch6d osobowy Fiat Panda nr rejestracyjny NO 49812
- numer VIN: ZFA I 6900000256990.
- pojemnoSi silnika: I 108 ccm.
- rok produkcji : 2004,
- data pieru,szej rejestracji: l8.l1.2004,
- przebieg w km: 95907 km,
- termin obowiqzkowego badania technicznego: 06.1 I .2020r.
- termin wa2noSci ubezpieczenia OC: 0g.l 1.2022r.
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Informacja o zuiytych skladnikach majqtku ruchomego

Dzialaj4c w oparciu o regulacjg $ 7 ust. 2 rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 2l
paidziemika 2019 r. w sprawie szczeg6lowego sposobu gospodarowania skladnikami
rzeczowymi majqtku ruchomego Skarbu Paristwa (Dz.U., po2.2004 z p6in.zm. ) informujg, iz
Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Olsaynie z siedzib4 przy ul.
Kolobrzeskiej I lA, l0-444 OlsZyn, posiada nastgpujqce skladniki maj4rku, tj.:

/



Wyzej wymienione skladniki maj4tku mog4 byi przedmiotem nieodplatnego
przekazania innej jednostce lubjednostce samorz4du terytorialnego zgodnie z $ 38 ww.
rozporz4dzenia.
Wnioski o nieodplatne przekazanie majqtku spetniajqcy wymagania okreSlone w $ 38
wlw rozporz4dzenia nale2y skladai pisemnie do dnia 13 maja 2022 r. w sekretariacie
WIORiN przy ul. Kolobrzeskiej I l. 10-444 Olsayn lub na adres:
u i-olsztvn ii oiorin.t:ov.ol.

Wymienione skladniki majqtku ruchomego mo2na obejrzei w siedzibie
WIORiN w Olsztynie. ul. Kolobrzeska 1l A, po uprzednim uzgodnieniu terminu
z dzialem administracyjnym w/m tel. 885 593 613.
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Wz6r wniosku o nieodplatne przekazanie

Wzor wniosku o dokonanie darowizny
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WNIOSEK O NIEODPLATNE PRZEKAZANIE

skladnika rzeczowego majqtku ruchomego

Nazwa, siedziba i adres podmiotu wystEpujqcego o nieodplatne przekazanie skladnika
maj4tku:

Adres (siedziba)

2. Wskazanie skladnika rzeczowego maj4tku ruchomego, kt6rego wniosek dotyczy:

3. Odwiadczam,2e przekazany skladnik rzeczowego maj4tku ruchomego zostanie

odebrany w terminie i mieiscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

MiejscowoSc. data

czytelny podpis wnioskodawcy
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WNIOSEK O DOKONANIE DAROWIZNY

skladnika rz eczowego majqtku ruchomego

1 . Nazrva, siedziba i adres podmiotu wystgpuj4cego o nieodplatne przekazanie skladnika
maj4tku:

Nazwa..

Adres (siedziba) ...... . .

2. Wskazanie skladnika rzeczor.r,ego maj4tku ruchomego, kt6rego wniosek dotyczy:

4. ZobowiqzuiE sig do pokrycia k osz'6w zwiqzanych z darowizn4 w tym koszt6w odbioru

przedmiotu darowizny.

5. W zalEczeniu przekazujg statut.

MiejscowoSi, data

czytelnl podpis u nioskodau c;
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3. Wskazanie sposobu wykorzystania skiadnika rzeczowego majqtku ruchomego:


