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Informacja o zuiytych skfiadrrikach rn

Dziatajqc w oparciu o prz13pis\/ Rozporzqdzenia R

20L9 r. w sprawie szczeg6towego sprcsobu g;ospodarowa
Skarbu Paristwa (Dz.U. z dnia 20L!l r prcz, 2OO4) inf
Ochrony RoSlin iNasiennictwa vru Poznaniu z:;iedzibq p

Poznari posiada zuiyty sktadnik majqtku tj.

Samoch6d Fiat UNO nr rejestracvjny tpO OZ07F

1. Numer VIN: ZFA1,46AOO0O1137O8,

2. Pojemno6i silnika: B9g crn3,

3. Rok produkcji: 2OO2

4. Data pierwszej rejestr acji: 7 .'.L2. 20}it_
5. Rodzaj paliwa: etylina,
6. Przebieg w km: 2L31,Ct4,

7. Termin obowiqzkowelgo badania t.eclhnicznego
8. Termin wazno5ci ubez:pieczenia OC: 3L.I220

Wy2ej wymieniony skladnili majqtkr-r moze
przekazania innej jednostce lub jednostce sarnorzqdu t
rozporzqdzen ia.

Jezeli wymieniony skladnik majqtku nie zostatnie nieodpt
jednostce samorzqdu terytorialnego lub sprzedany nro
rzecz instytucji kultury, publicznych szk6l vuyzszych, jed
mowa w art. 2 ustawy z dnia 1_4 gruclnia 201.6 r. prawo
niebqdqcych paristwowymi jednostkami bud2c.towynri
publicznego, kt6re prowadzq dz:ialalnoSc clrarytatywnq,
oSwiatowq, naukowo, badawcz:o-ro,zwojo\/q, wychclw
z przeznaczeniem na realizacjq iclh cel6w statutowych z:go

Wnioski o nieodpfatne przekazanie rna jqtku spet
5 38 ww. rozporzqdzenia lub wniosek o dokonanie
okreSlone w 5 39 ust, 4 rozporzqdzenia nalr:2y skta
w biurze obslugi klienta WIORiN przy ul. Grr,rnr,valdzkir:j

w-i.-.p oan a n @ pl*o*rtq89_\1. pl .

NASIENNICTWA W POZNANIU

wi-poznan @ piorin.gov. pl piorin,gov. pl

Poznan, dnia 26.11.2O2O r.

ruchomego

y Ministrow z dnia 21 paldziernika
ia niekt6rymi skladnikami majqtku

ujq, ze Wojew6dzki Inspektorat
y ul. Grunwaldzkiej 2508, 60-1"66

7.L2.202O r,

r.

yc przedmiotem nieodpfatnego
rytorialnego zgodnie z 5 38 ww.

nie przekazany innejjednostce lub
zostai dokonana darowizna na

ostek organizacyjnych, o kt6rych
wiatowe (Dz. U. z 2017 r, poz, 59)
az fundacji i organizacji po2ytku
opiekuriczq, kulturaln q, leczniczq,

24, sportowq lub turystycznq
nie z $ 38 ww. rozporzqdzenia,

iajqcego wymagania
arowizny spetniajqcy

pisemnie do dnia

okreSlone w
wymagania

7.12.2020 r.

lub na adresB, 60-166 Poznari



Szczeg6fowe informacje mo2na u;zyskai pod
w Dziale Administracyjnym, osoby do kontaktu. Anna Cz

r tel. 61/8605900, 6I/8605928
a , Agnieszka Jaskulska,

Wymieniony powyzej skfadnik majqtku mo2na obejrze6 w siedzibie
WIOR|N w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 B po uprzedn uzgodnieniu terminu.

Talaczniki:

t. Wz6r wniosku o nieodpfatne przerkazanie,

2. Wzor wniosku o dokonanie darowizny

NSPEKTOI



Zalqczniknr 1

1

Wniosek o nieodptatne
skladnil<ow rzeczowy ch majqtku

Nazwa, siedziba i adres podnriotu wystqpujqcego
skladnika majqtku.

uchomego

n ieod platne przekazanie

Nazwa

Adres (siedziba)...

2. Wskazanie skladnika rzeczoweglo majqtku ego, kt6rego wniosek dotyczy:

OSwiadcza m, 2e przekazany sklad nik rz.eczowv jqtku ruchomego zostanie
ole zdawczo-odbiorczym.odebrany w terminie i miejscu wskazanym w

MiejscowoSc, data

Czytelny podpis Wnioskodawcy



Zalqczniknr 2

Wnios,ek o dofi<onanie d
skladn i kow rzeczowy ch majqtku

1, Nazwa, siedziba i adres podmiotu wystqpujqcego
skladnika majqtku:

n ieod ptatne przekazanie

Nazwa

Adres (siedziba)..

2, Wskazanie skladnika rzeczo\ /ego majqtku rucho o, kt6rego wniosek dotyczy:

3, Wskazanie sposobu wykorzysternia siklerdnika r majqtku ruchomego

4. Zobowiqzujg siq do pokrycia l,loszt6w zwiqzanych
podmiotu darowiznv.

darowiznq w tym koszt6w odbioru

5. W zalqczeniu przekazujq statut.

Miejscowo66, data

Czytelny podpis Wnioskodawcy


