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lnformacja o zu2ytych i zbgdnych skladnikach majqtku ruchomego

Dzialalqc na podstawie Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 21
pa2dzrerntka 2019 r w sprawie szczegotowego sposobu gospodarowania
sktadnikami rzeczowymi majqtku ruchomego Skarbu Panstwa (Dz. U z 2019 r. poz.

2004 z po2n. zmianami) Wojewodzki Inspektorat Ochrony

Roslin

tNasiennictwa w Poznaniu z siedzibq przy ul. Grunwaldzkiej 2508,60-166 Poznan
informuje o posiadaniu zu2ytych i zbqdnych skladnikow majqtku przeznaczonych do
sprzeda2y, nieodplatnego przekazania, darowizny.
Wykaz zuzytych i zbgdnych skladnikow rzeczowych majqtku ruchomego

1. Samochod Fiat Punto ll nr rejestracyjny PO 9178G

1
2
3
4
5
6

7.

8

Numer VIN: ZF A188000046666375
Polemnosc silnika: 1242 cm3,
Rok produkcji 2003
Data pierwszel rejestracji.2T 05.2003 r
Rodzaj paliwa: etylina+ gaz
Przebieg w km: '154 635,
Termin obowiqzkowego badania technicznego: uplynql4.06.2021
Termin waznosci ubezpieczenia OC: 31.12.2021 r.
,

r.

Samochod mo2na oglqdac w siedzibie WIOR|N w Poznaniu ul. Grunwaldzka
250 B, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

2. Samochod Fiat Punto ll nr rejestracyjny PO 9179G

1 Numer VIN 2FA18800004660580
2 Pojemnosc silnika: 1242 cm3,
3 Rok produkcji 2003
4 Data pierwszej rejestracji.27.05.2003 r
5 Rodzaj paliwa: etylina+ gaz
6 Przebieg w km: 189 667
7 . Termin obowiqzkowego badania technicznego. 2.06.2022 r.
B Termin waznosci ubezpieczenia OC: 31.12.2021 r.
,

Samochod mo2na oglqdac

w siedzibie Oddzialu w

Powstancow Wlkp. 10, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

cHRONTAC ROSLtNY, CHRONTSZ ZYCTE

Ostrowie Wlkp. ul.

3. Samochod

1

2.

3

4.

5
6

7.

8

C-15 nr rejestracyjny PO 38090

Numer VIN: VF7VDPP00YK205541,
Pojemnosc silnika: 1769 cmr,
Rok produkcji: 2000
Data pienrrszej rejestracji: 19.12.2000 r.
Rodzaj paliwa: ON
Przebieg w km: 182 094,
Termin obowiqzkowego badania technicznego uplynql3.03.2021
Termin waznosci ubezpieczenia OC: 31.12.2021 r.

r.

Samochod mo2na oglqdac w siedzibie Oddzialu WIOR|N w Kole ul. Torunska
83 po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Przy zagospodarowaniu zbgdnymi skladnikami rzeczowymi majqtku rucnomego
uwzglgdnia sig w pierwszej kolejnosci potrzeby innych jednostek.

Zagospodarowanie zuLytych i zbgdnych skladnikow rzeczowych majqtku ruchomego
WIORIN w Poznaniu odbywa sig poprzez:
1 Nieodplatne przekazanie innym jednostkom.
2. Sprzedaz, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie skladnikow w sposob
okreslony w pkt 1.
3. Zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie
skladnikow w sposob okreslony w pkt 1-2
4. Likwidaclg poprzez zlomowanie, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie
skladnikow w sposob okreslony w pkt 1-3.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane odplatnym nabyciem
poszczegolnych sktadnikow rzeczowych majqtku ruchomego mogq skladac pisemne
oferty cenowe zawieralqce

.

Dane oferenta w przypadku osob fizycznych: nazwisko, imig, adres
zamleszkania, telefon kontaktowy. Natomiast w przypadku pozostalych osob
lednostek: nazwg, adres siedziby i telefon kontaktowy.
Nazwa skladnika majqtku ruchomego objgtego ofertq zakupu
Oswiadczenie oferenta, 2e zapoznat sig ze stanem skladnika majqtku.
Oferowanq ceng za dany skladnik majqtku ruchomego.
i

.
.
.

ust 1 w/w Rozporzqdzenia, zainteresowane nabyciem
w formie nieodplatnego przekazania skladnikow rzeczowych majqtku ruchomego
Jednostki wymienione w S 38

mogq skladac pisemne wnioski o nieodplatne przekazanie malqtku spelniajqce
wymagania okreslone w $ 38 ust4 w/w Rozporzqdzenia (wzor wniosku stanowi
zalqcznrk nr

1)

Jednostkt wymienione w art. 39 ust.1 w/w Rozporzqd zenia, zatnteresowane
nabyciem w formie darowizny skladnikow rzeczowych majqtku ruchomego, mogq
sktadac pisemne wnioski spelniajqce wymagania okreslone w S 39 ust. - 3
Rozporzqd zenia (wzor wniosku stanowi zalacznik nr 2\.

Wnioski lub oferty o ktorych mowa powyzej nale2y skladac pisemnie w biurze obstugi
klienta WIOR|N przy ul. Grunwaldzkiej 250 B,60-166 Poznan lub na adres e-mail: wipo-znan@piorin,gov,pl do dnia 13.08.2021 r.
Wnioski rozpatrywane bgdq wedlug kolejnosci ich zlozenia.

pod nr tel. 61i8605928
w Dziale Administracyjnym, osoby do kontaktu Anna Czaja, Agnieszka Jaskulska.
Wszelkie dodatkowe informacje mozna uzyskac
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Zalaczntki

"
.

l

Zalqcznlk nr 1 - Wniosek o nieodplatne przekazanie skladhikow rzeczowycn
malqtku ruchomego,
Zalqcznlk nr 2 - Wniosek o dokonanie darowizny skladnikow rzeczowych majqtku
ruchomego:
zalqcznik nr 3 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zalqcznik nr

1

Wniosek o nieodplatne przekazante
skladnikow rzeczowych majqtku ruchomego

1.

Nazwa, siedziba i adres podmiotu wystgpujqcego o nieodplatne przekazanie
skladnika majqtku:

Nazwa

Adres
(siedziba)

Telefon kontaktowy

2. Wskazanie skladnika rzeczowego majqtku ruchomego, ktorego

wniosek

dotyczy

3

Oswiadczam, 2e przekazany skladnik rzeczowy majqtku ruchomego zostanie
odebrany w terminie i mielscu wskazanym w protokole zdawczo-odbrorczvm.

4.

Uzasadnienie

Miejscowosc. data

Czytelny podpis wnioskodawcy

Zalqcznlk nr 2
Wniosek o dokonanie darowizny
skladnikow rzeczowych malqtku ruchomego

1.

Nazwa, siedziba i adres podmiotu wystgpujqcego o nieodplatne przekazanie
skladnika majqtku:

Nazwa

Adres
(siedziba)

Telefon kontaktowy

2

Wskazanie sktadnika rzeczowego majqtku ruchomego, ktorego wniosek
dotyczy:

3

Oswiadczam, 2e przekazany skladnik rzeczowy majqtku ruchomego zostanie
odebrany w terminie i mie.lscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

4

Zobowiazujq sig do pokrycia kosztow zwiqzanych z darowiznq, w tym kosztow
odbioru darowizny.

5 wskazanie sposobu wykorzystania skladnika rzeczowego

malqtku

ruchomeoo:

6.

Uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu

7

\N zalqczeniu przekazujg statut

Mrejscowosc, data

Czytelny podpis Wnioskodawcy

Zalacznik nr 3

Klauzula informacyjna o przelwarzaniu danych osobowych

Zgodnre z ad. 13 ust. 1 r 2 rozporzqdzema Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20l 61679
z dnra 27 kwietnra 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przelwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenla
dyrektywy 95/464/VE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L i1g
204 05 2016. str 1) dalej ,,RODO", informujq, ze

1
2

3

4

5

Admtnistratorem Panstwa danych osobowych jest Wo.lewodzki Inspektorat Ochrony
Roslrn t Nasienntctwa w Poznaniu. ul Grunwaldzka 2508 60-166 Poznan
tel 61 860 59 00 adres e-marl: wi-poznan@piorin gov pl
Wszelkre pytanra dotyczqce sposobu i zakresu przelwarzania Panstwa danych
osobowych oraz Panstwa praw wynikajqcych z RODO, mozna kierowac do Inspektora
Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iodo-poznan@piorin gov.pl lub piszqc na
adres korespondency1ny wskazany w punkcie 1 powyzej z dopiskiem ,Inspektor Ochrony
Danych Osobowych'
Panstwa dane osobowe przelwarzane bedE w celu zwtqzanym z ogloszeniem
o nteodplatnym przekazaniu, darowiznre lub sprzeda2y zbqdnych t zuzytych skladnikow
malqtku ruchomego na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w nawiqzaniu do
Rozporzqdzenia Rady Mrnistrow z dnia21 pa2dzternika2Olgr. w sprawie szczegolowego
sposoby gospodarowania sktadnikamr rzeczowymt majqtku Skarbu Panstwa (Dz l)
22019r poz2004).
Odbtorcamr Panstwa danych osobowych bqdq osoby lub podmioty ktorym udostgpniona
zostanle dokumentacla postqpowania na podstawie przepisow prawa m in w oparcru
o ustawQ o dostqpie do informaclr publicznej z dnra 6 wrzesnia 200'1 roku (t. 1. Dz U
z 2019r poz 1429 ze zm ) a takze w uzasadnionych przypadkach odbrorcami Panstwa
danych mogq byc uprawnrone podmioty na podstawie odrqbnych przeptsow prawa
Panstwa dane osobowe bgdq przetwarzane przez okres niezbgdny do osiqgniqcra celu,
dla ktorego zostaly zebrane a po tym okresie bqdq przechowywane pzez oKres
wyntkalqcy z obowrqzku archtwizacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnra 14 ltpca
'1983r

o

6

7

'

1.

:^.

narodowym zasobte archiwalnym r archrwach oraz z klasyfikaclq wynrkajqcq
z lednolltego rzeczowego wykazu akt na podstawie Rozporzqdzenia Prezesa Rady
Mrnrstrow z dnta '1 B stycznra 20i 1r
Obowlqzek podania danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczqcych lest
wymogrem okreslonym w przeptsach prawa, tj Rozporzqdzenie Rady Minrstrow
z dnta 21 pazdzrernika 2019r w sprawie szczegolowego sposoby gospodarowania
skladnrkamt rzeczowymt malqtku Skarbu panstwa (Dz.U z 2ojgr poz 2oo4\.
konsekwenclq niepodania wskazanych w rozporzqdzenru danych bgdzie brak mozliwosci
udztaiu w postgpowanru
W odntestentu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w sposoo
zaulomalyzowany, w tym w formie profilowania stosownie do art. 22 RoDo.

B

Posiada Pani/Pan

na podstawte art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych

Panr/Pana

,.1^+,,^-^^,,^L.
u\-/ryuz.quyurL

na podstawie
osobowych,

art

16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych

podstawte art 18 RODO prawo zqdania od administratora ograntczenta
przelwarzania danych osobowych z zaslrzezenrem przypadkow o ktorych mowa
w art. 18 ust 2 RODO
prawo do wntesienra skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzqd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy
uzna PantlPan.2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza

na

:

9

przeptsy RODO.
Nie przysiuguje Pani/Panu

w

zwiqzku

z

ar1..

'17

ust 3 lit. b, d lub e

RODO prawo do usuniecia danvch

osooowycn
prawo do przenoszenia danych osobowych. o ktorym mowa w

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec

art 20 RoDo;

przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawq prawnq przelwarzania Pani/Pana danych osobowych lest
art 6ust llit cRODO.

