Zafqcznik nr 1
do zarzqdzenia nr.C/2017
Zielona G6ra/Gorzow Wlkp., dnia
(Nazwa komorki organizacyj'nej)

Przewodnicza_cy Komisji
Opiniodawczo-Likwidacyjnej
skfadnikow majatku ruchomego
Wojewodzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska
wZielonej Gorze

Wnosz^ o postawienie w stan likwidacji w celu zakwallfikowania do dalszego
zagospodarowania wyposazenia wymienionego wzalqczniku (ach).

(podpis kierownlka)

Zatacznik 2
do zarzqdzenia nr <5"./2017

Wykaz sktadnikow maj^tku ruchomego (srodki trwate) - za^cznik do pisma z dnia

Lp. Data przychodu
1

2

Nazwa sktadnika
majqtkowego

Numer
inwentarzowy

3

4

Cena
jednostk.
(z*-)
5

llosc
(szt.)

Wartosc
(z*-)

Amortyzacja
(zt.)

Wartosc
rynkowa
(z*-)

Przyczyna postawienia
sktadnika majqtkowego
w stan likwidacji

6

7

8

9

10

(podpis kierownika)

Zatqcznik 3
do zarza,dzenia nr 6./2017

Wykaz sktadnikow maj^tku ruchomego (pozostale srodki trwate) - zate)cznik do pisma z dnia

Lp.
1

Data przychodu

Nazwa sktadnika
majatkowego

Numer
inwentarzowy

Cena
jednostk.
(zl)_

Hose
(szt.)

2

3

4

5

6

Wartosc
poczqtkowa
(zt.)
7

Stopieri Wartosc
zuzycia rynkowa
/o/ \)
(z*.)
8

9

Przyczyna postawienia
skladnika majqtkowego
w stan likwidacji
10

RAZEM

(podpis kierownika)

Zaf^cznik nr 4
do zarzqdzenia nr .£ ./2017
WOJEWODZKI INSPEKTORAT
OCHRONY SRODOWISKA
W ZIELONEJ GORZE

E3 ul. H. Sismiradzkiego 19
65-231 ZielonaGora

© wios©zgoro.pios.gov.pl
D www.zgora.pios.gov.pl

«. iel. 63 454 85 50

B fax 63 454 84 59

Zielona G6ra,.

WAZ.2613.

Wykaz
skladnikow majatku ruchomego zbednego lub zuzytego
w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze
Na podstawie Rozporzajdzenia Rady Ministr6w z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie
szczeg6towego sposobu gospodarowania niekt6rymi skfadnikami majqtku Skarbu Paristwa (Dz.U.
z2017 poz. 729) informujemy o skladnlkach majqtku ruchomego zakwalifikowanych do kategorii
majatku ruchomego zbednego lub zuzytego, moga^cych bye przedmiotem sprzedazy, najmu lub
dzierzawy, nieodpiatnego przekazania lub darowizny a beda.cych wlasnosciq Wojewodzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze.

Lp.

Nazwa sktadnika maj^tkowego

Blizszych informacji udziela:

(Nazwisko! imi?)
(stanowisko)

Tel.;
e-mail:

llosc
(szt.)

Nr fabryczny

Rok
prod.

Opis stanu
technicznego

Zat^cznik nr 5
do zarzqdzenia nr<£,/2017
WOJEWODZKIINSPEKTORAT
OCHRONY SRODOWISfCA
W ZiELONEJ GORZE

E3 ul. H. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Gora

@ wios@zgora.pios.gov.pl
Dwww.zgoro.pios.gov.pl

lei. 68 454 85 50

fax684548459

dot. pisma

nazwa jednostki wyst^puj^cej

Lubuski Wojewodzki
Inspektor Ochrony Srodowiska

WNIOSEK O NIEODPLATNE PRZEKAZANIE/NAJMU*
skladnika majqtkowego

1. Adres jednostki wystepuj^cej o nieodplatne przekazanie skladnika majatkowego:
Ulica i nrlokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowosc:
2.

Zadania publiczne realizowane przez jednostk^ / m.in /:

3.

Nazwa skladnika majajku, o ktory wyst^puje jednostka:

4.

Sposdb (potrzeba) wykorzystania skiadnika majaitkowego

5. Oswiadczam, ze przekazany sWadnik majqtku zostanie odebrany w terminie
i miejscu wskazanym w protokole zdawczo - odbiorczym.

dnia
(podpis i piecz^d osoby upowaznionej

Zalqczniki:
1. Statut J
"zainteresowanego podmiotu

