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Wojew6dzkiego lnsp€ktora Ochrony Roslin iNasiennictwa w Koszalinie

zdnia 28 maja 2020 r.

w sprawie powolania Komisji ds. likwidacji skladnik6w maj4tku ruchomego

w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin iNasiennictwa w Koszalinie

Na podstawie $ 7 ust. I pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony

Roslin i Nasiennictwaw Koszalinie stanowiqceg o zalqcznik do Zafl4dzenia Nr 2/ 2015 zdnia26lutego

2015 roku Zachodniopomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa

w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wojew6dzkiego lnspektoratu Ochrony RoSlin

i\asiennicnva $ Kos/ali.'ie zat/4d,, a m. .o IanEpJjc
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W Wojew6dzkim lnspektoracie Ochrony Roilin iNasiennictwa w Koszalinie powotujg Komisjg ds.

likwidacji skladnik6w rzeczowych maj4tku ruchonego w sktadzie:

Jadwiga Wydzialkowska - czlonek

s2

L Komisja dokonuje likwidacji w trybie sprzedazy na surowce wt6me albo fizycznego zniszczenia

niezagospodarowanych w trybie sprzedazy, ni€odplatnego przekazTia, darowizny albo oddania

w najem lub dzierzawg zbgdnych lub zutytych skladnikdw rzeczowych majqtku ruchomego.

2. Komisja dokonuje fizycznej likwidacji skladnik6w neczo\yych majqtku na podsiawie

zatwierdzonego prez Wojew6dzkiego lnspektora protokolu sporz4dzonego przez Komisjg do

oceny przydatnosci skladnik6w rzeczowych maj4tku ruchomego.

Po dokonaniu fizycznej likwidacji komisja zdejmuje w programie do ewidencji maj4tku - Stock

zlikwidowane skladniki majEtku ze stanu WIORiN w Koszalinie, drukuje w 2 egzemplarzach

dokumeDry LT lub LTW wraz z protokolem i przekazuje I egzemplaft do dzialu finanso\ryego.

W przypadku gdy likwidacji nalezy dokonai zgodnie z ust. 5 podstaw4 do zdjgcia ze sranu jesr

otrzymanie karty odpad6w.

Likwidacja zbgdnych lub zuzytych skladnik6w rzeczouych maj4tku ruchomego przeprowadzana

jest zgodnie z Rozpolz?dzeniem Rady Ministr6w z dnia 2l ptZdziemika 2019 r. w sprawie

t.

4.



6.

5.

7.

szczeg6lnego sposobu gospodarowania skladnikami rzeczowymi maj4tku ruchomego Skarbu

Pafistwa.

Zuzyte skladniki rzeczowe majatku ruchornego, stanowi4ce odpady w rozumieniu przepisow

Ustawy z dnia l4 grudnia 2012 r. o odpadach z p62n. zm. s4 unieszkodliwiane za podrednictwem

przodsigbiorc6w prowadz4cych dzialalnoi6 w zakesie odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w.

W pzypadku gdy sprzgt AGD b4di RTV zostal ocenjony przez scrwisanta, a w wystawionej przez

niego ekspeftyzie stwierdzono, 2e naprawa jest nieoplacalna to nalezy postgpowai jak w ust. I

z pominigciem Komisji do oceny przydarnosci sktadnik6w maj4tku ruchonego, b4d2 w przypadku

konieczno6ci zakupu nowego sprzgtu nalezy skorzystai z mozliwosci wymiany zuzytego na nowy

w sklepie.

Komisja moze wykonywa6 swoje obowiqzki w skladzie co najmniej 3 osobowyrn.

$3

Traci rnoc zTzqdzenie Zachodniopomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Roilin

i Nasiennictwa z dnia 27.03.2017 r. \r 712017 ,N sprawie powolania Komisji ds. Iikwidacj; skladnik6w

maj4tku ruchomego w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasienn;ctwa w Koszalinie.
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ZarzTdzenie wchodzi 'N Zycie z dniem podprsanra.


