
Decyzja
Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennicfwa w Olsztynie

z dnia 12.09.2022 roku

w sprawie zakwalifikowania skladniktiw majqtku ruchomego Wojew6dzkiego Inspektoratu

Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Olsaynie do kategorii maj4tku zuZytego.

Na podstau'ie $ 6 ust. I rozporz4dzenia Rady Ministr6u' z dnia 2l pa2dziemika 2019 roku
w sprawie szczeg6lowego sposobu gospodarowania skladnikami rzeczowymi maj4tku

ruchomego Skarbu Paristwa (Dz.U. z 2019r., poz. 2004 r.), postanawia siE co nastgpuje:

sr
L Kwalifikuje sig skladniki maj4tku ruchomego wymienione w zal4czniku do decyzji

jako zuiryte skladniki maj4tku ruchomego.
2. OkreSla warto66 rynkow4 w/w skladnik6w.

$2

Wykaz zu\tych skladnik6w majqtku ruchomego zannieszcza sig na stronie internetowej
WIORiN w Olsaynie.

s3

1. Zuiryte i zbgdne skladniki majqtku ruchomego przeznacz sig do sprzeda2y wg
ustalonej rynkowej wartoSci tych skladnik6w, w spos6b okre6lony w { 7 cytowanego
na wst gpie rozporz4dzenia.

2. Zoiryte skladniki ruchomego wymienione w zal4czniku nr l. kt6re nie zostaly
sprzedane. oddane w najem lub dzierZawE. nieodplatnie przekazane, zostane
zlikwidowane w spos6b okreSlony w $ 42 cytowanego na wstgpie rozporz4dzenia.
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Zal, znik nr 1 do dec i z dn. 12.09.2022

lp nr ewidencyjny Wyszczeg6lnienie (nazwa, typ) rok
przychodu

Opis stanu techniczny wartos6
poczatkow

ilo56
lszt.l

wartoS6
rynkowa

1 oBR-03/5 Telefax Panasonic KX-FT 936 sprzQt przestarzaly technicznie, niesprawny
2006

529 1,00 52,00 zl

2 oBR-03/6
Telefon Panasonic KX-TG 6512 DUO
(komplet 2 telefony)

sprzet przestarzaly technicznie, niesprawny ,ro oo 22,Q0 zl

3 oBR-03/7 Telefon Panasonic KX-TG 651 1 sprzQt przestarzaly technicznie, niesprawny 2010 151 1,00 15,00 zl

oBR-05/'11 Taboret SIGMA LaboratoryinV uszkodzony nie nadaje sie do dalszeqo uzvtku 2007 456,5 1,00 45,00 zl
5 oBR-05/12 Taboret SIGMA Laboratoryinv uszkodzony nie nadaje sie do dalszeqo uzvtku 2007 456,5 1,00 45,00 zl
6 oBR-07/3 Lampa biurowa uszkodzona nie nadaie sie do dalszeqo uzytku 1999 150 1,00 15,00 zl
7 oBR-07/4 Lampa biurowa uszkodzona nie nadaie sie do dalszeqo uzvtku a ooo 150 1,00 15,00 zl

8 oBR-07/5 Oprawa oswietleniowa uszkodzona nie nadaje sig do dalszego uzytku 52 1,00 5,00 zl

9 oBR-07/6 Oprawa oswietleniowa uszkodzona nie nadaje sig do dalszego uzytku
1999

52 1,00 5,00 zl

10 oBR-18/1 Karnisz uszkodzony nie nadaje sie do dalszego uzytku
1999

82,2 1,00 8,00 zl

11 oBR-19/3 Dywan uszkodzony nie nadaje sig do dalszego uzytku 2014 399 1 ,00 40,00 zl

12 oGBR-03/2 Telefon PANASONIC KX-T 3250 PD sprz?t przestarzaly technicznie, niesprawny
1999

550 1,00 55,00 zl

oGBR-07/3 Lampa oprawa oswietleniowa uszkodzona nie nadaje si? do dalszego uzytku
1999

52 1,00 5,00 zl

14 oGBR-15/1 Bojler W001 lll uszkodzony nie nadaje sie do dalszego uzytku
1999

5,9 1,00 1 ,00 zl

15 oGBR-18/2 laluz)e poztome 5,5m2 uszkodzony nie nadaje sie do dalszego uzytku 462 46,00 zl

16 oGBR-20/13 Lampa kwarcowa bakteriobojcza uszkodzona nie nadaje sie do dalszego uzytku
1999

0,28 1 ,00 1 ,00 zl

17 sT/8/1 0 Autoklaw SMS ASVE sprzQt przestarzaly technicznie, niesprawny
2002

24709,02 1 ,00 2 400,00 zl

18 sT/8/28 Komora N4ICROFLOW Downflow AB
1.8

spzQt przestarzaly technicznie, niesprawny
2002

19932,09 1 ,00 1 900,00 zl

2010 1,00

4
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1,00


