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Informacja o zuzytych sktadnikach majqtku ruchomego

Dzialaja.c w oparciu o przepisy Rozporzajdzenia Rady Ministrow z dnia 4 kwietnia 2017r. w
sprawie szczegolowego sposobu gospodarowania niektorymi skladnikami majatku Skarbu Pahstwa
(Dz. U. z 2017 poz. 729) informuje, iz Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z
siedziba. przy ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, posiada zuzyte skladniki majqtku tj.:

1. Samochod Renault Kangoo - nr rej.: CB 16121 , poj. silnika: 1390 cm3, ilosc miejsc: 5, paliwo:
benzyna, rok prod.: 2000, przebieg: 220822 km, nr VIN: VF1KCOHBF22246201,

Wyzej wymienione sktedniki majajku moga_ bye przedmiotem nieodptatnego przekazania innej
jednostce lub jednostce samorzqdu terytorialnego zgodnie z § 38 w/w rozporzqdzenia. Jezeli
wymienione skladniki majatku nie zostana, nieodplatnie przekazane innej jednostce lub jednostce
samorza_du terytorialnego lub sprzedane moze zostac dokonana darowizna na rzecz instytucji kultury,
publicznych szkof wyzszych, jednostek organizacyjnych, o ktorych mowa w art. 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59} niebedqcych pahstwowymi jednostkami
budzetowymi oraz fundacji i organizacji pozytku publicznego, ktore prowadza. dzialalnosc
charytatywn§, opiekuhczq, kulturaln^, leczniczq, oswiatow^, naukowa,, badawczo-rozwojowq,
wychowawcz^, sportow^ lub turystyczn^ z przeznaczeniem na realizacje ich celow statutowych
zgodnie z § 39 w/w rozporz^dzenia.

Wnioski o nieodplatne przekazanie majatku spelniaja.cy wymagania okreslone w § 38 ust. 4 w/w
rozporz^dzenia lub wniosek o dokonanie darowizny spelniajqcy wymagania okreslone w § 39 ust. 4
w/w rozporza.dzenia nalezy skladac w formie pisemnej do dnia 29.09.2017r. w sekretariacie WIOS
przy ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz lub na adres e-mail: sekretariat@wios.bvdgoszcz.pl lub
faxem na nr 52 5286469.

Szczegolowe informacje mozna uzyskac pod nr tel. 52 5826466 lub 695924981 w Wydziale
Administracyjno-Technicznym. Spraw§ prowadzi Waldemar Baczynski. Wymienione skladniki majqtku
mozna obejrzec po uprzednim uzgodnieniu w Toruniu ul. Targowa 13-15.
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Zatqcznik nr 1

WYKAZ ZUZYTYCH SKLADNIKOW MAJATKU RUCHOMEGO.

Lp.

1
1.

Nazwa
przedmiotu

2
Samochod Renault Kangoo - nr rej.: CB
16121 , poj. silnika: 1390 cm3, ilosc
miejsc: 5, paliwo: benzyna, rok prod.:
2000, przebieg: 220822 km, nr VIN:
VF1KCOHBF22246201,

Ilosc
sztuk

3
1

Rok
produkcji

4
2000

Nr
Inwentarz.

5
13/ST/7

Stan
techniczno-

u±ytkowy

6
Zuzyty,

brak
pozytywnego

wyniku
przegl^du

techn.

Wartosc
poczqtkowa
(zakupu)*

7
50 097,34

Wartosc
wedJug
ksi^g

rachunkowych
(po umorzeniu)

8
0

Zweryfikowana
wartosc

jednostkowa

9
2200,00



Zat^cznik nr 2

WNIOSEK O NIEODPLATNE PRZEKAZANIE
skladnikow rzeczowych maj^tku ruchomego

1. Nazwa, siedziba i adres podmiotu wystepuja,cego o nieodplatne przekazanie
sktadnika majajku ruchomego:
Nazwa
Adres (siedziba)

2. Wskazanie sktadnika rzeczowego maj^tku ruchomego, ktorego wniosek dotyczy

3. Oswiadczam, ze przekazany sktadnik rzeczowy maja.tku ruchomego zostanie
odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

., dnia

Czytelny podpis wnioskodawcy



Zat^cznik nr 3

WNIOSEK O DOKONANIE DAROWIZNY
sktadnikow rzeczowych majqtku ruchomego

1. Nazwa, siedziba i adres podmiotu wystepuja.cego o dokonanie darowizny
sktadnika maja_tku ruchomego:
Nazwa
Adres (siedziba)

2. Wskazanie skiadnika rzeczowego majatku ruchomego, ktorego wniosek dotyczy

3. Wskazanie sposobu wykorzystania sktadnika rzeczowego majajku ruchomego

4. Zobowiazuje sie do pokrycia kosztow zwia_zanych z darowizna, w tym kosztow
odbioru przedmiotu darowizny.

5. Wzat^czeniu przekazuje statut.

., dnia

Czytelny podpis wnioskodawcy


