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Informacja o zbgdnych skNadnikach majqtku ruchomego
Dzialaiqc na podstawie Rozporzqdzenia Rady Minislrow z dnia 21 pazdziernika 2o1g r.
sprawle szczegolowego sposobu gospodarowania skladnikami rzeczowymi majqtku
ruchomego Skarbu Panstwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2OO4 z po2n. zmianami) Wojewodzki
lnspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu z siedzibq przy ul. 6runwaldzkiej
250B, 60-166 Poznan informuje o posiadaniu zbgdnych ' sliladnikow maiatku
ptzeznaczon ych d o n eod platne go przekaza n a u b d a rowizn y.
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Wykaz zbqdnych skladnikow rzeczowych majqtku ruchomego:
1. Ciqgnik Ursus C 360 3p nr rej pO 1493

1. Numer identyfikacyjny:

609036,

2 Pojemnosc silnika: 2502 cm3,
3. Rok produkcji: 1987
4. Data pierwszej rejestracji: 26.01.1ggg r,
5. Rodzaj paliwa. ON
6. Przebieg w Mth: 2413,6

7. Termin obowiqzkowego badania technicznego: wazny do 2.03.2023 r.
8. Termin waznoSci ubezpieczenia OC: 3j.12,202j r.

2. Przyczepa AUTOSAN D-4ZD nr rej pO 98705
'1 Numer identyfikacyjny: 2j,
2. Rok produkcji: 1982
3, Data pierwszej rejestraqi,24.0g.19g2 r.,
4. Termin obowiqzkowego badania technicznego: brak przeglqdu technicznego
ze wzglgdu na zu2yle ogumienie
5 Termin waznosci ubezpieczenia OC: 3j 12,2021 r.
3. Ladowacz Cyklop

- brak dokumento

Ww. skladniki maiatkowe mozna
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Przy zagospodarowaniu zbgdnymi skladnikami rzeczowymi majqtku ruchomego
uwzglgdnia

sig w pienruszej kolejno6ci potrzeby innych jednostek.

Zagospodarowanie zbqdnych skladnikow rzeczowych majqtku ruchomego
WIORIN
w Poznaniu odbywa siq poprzez:
1 . Nieodplatn e przekazanie innym jednostkom
2. Zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie skladnikow
w sposob okreslonv w okt .1.

cHRONtAC ROSLtNY, CHRONTSZ ZVCtr..

tU

Jednostki wymienione w S 38 ust. 1 w/w Rozporzqdzenia, zainteresowane nabyciem w
formie nieodplatnego przekazania skladnikow rzeczowych majqtku ruchomego mogE skladac
plsemne wnioski o nieodplatne przekazanie majqtku spelniajqce wymagania okre$ione w g
38 ust.4 w/w Rozporzqdzenia (wzor wniosku stanowi zarqcznik nr 1)-.
Jednostki wymienione w art. 39 ust,1 w/w Rozporzqdzenia, zainteresowane nabyciem w
formie darowizny skladnikow rzeczowych majqtku ruchomego, mogq sklada6 pisemne
wnioski, spelniajqce wymagania okre6lone w g 39 ust. 3 Ro2porzqdzenia (wzor wniosku
stanowi zalqcznik nr 2).
Wnioski o kt6rych mowa powyzej nalezy skladac pisemnie w biurze obslugi klienta WIOR|N

przy ul,

Grunwaldzkiej

250 B, 60-166 poznari lub na adres

wi:pqznan@piattin.ggv,pl do dnia '14.09.202'l r. godz. 15:00

e-mail:

Wnioski rozpatrywane bgdq wedlug kolejno6ci ich zlozenia.

Wszelkie dodatkowe informacje molna uzyska6 pod nr tel.

w Dziale Administracyjnym, osoby do kontaktu Anna Czaja, Agnieszka Jaskulska.

61/g60592g

PEKTOf,

Zalqczniki'.
Zalqcznik nr 1 - Wniosek o nieodptatne przekazanie skladnikow rzeczowvch
malqtku ruchomego;
Zalqcznik nr 2 - Wniosek o dokonanie darowizny skladnik6w rzeczowych majqtku
ruchomego;
Zalqcznik nr 3 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zalqcznik nr

1

Wniosek o nieodplatne przekazanie
ni kow rzeczowy ch majqtku ruchomego

sktad

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 sktadnik rzeczowy majqtku ruchomego zostanie
odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczvm.

4.

Uzasadnienie:

MiejscowoSc, data

Czytelny podpis wnioskodawcy

Zalqczniknr

skiad

2

Wniosek o dokonanie darowizny
kow rzeczowy ch m ajqtku ruchomego

n

i

1, Nazwa, siedziba i adres podmiotu

wystqpujqcego o nieodptatne przekazanie

skladnika majqtku:
Nazwa.

Adres (siedziba).
Telefon kontaktowy

2. Wskazanie skladnika rzeczowego

majqtku ruchomego, ktorego wniosek doryczy:

3.

OSwiadczam, 2e przekazany sktadnik zeczowy majqtku ruchomego zostanie
odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

4.

zobowiqzujg siq do pokrycia kosztow zwiqzanych z darowiznq, w tym koszt6w
odbioru darowizny.

5.

Wskazanie sposobu wykorzystania skladnik a rzeczowego majqtku ruchomego:

6.

Uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu:

7, W zalqczeniu przekazujQ

MiejscowoSi, data

statut.

Czytelny podpis Wnioskodawcy

Zalqcznik nr 3

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art., 13 ust, 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20i 61619
z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/464//E (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. lJrz. UE L 1jg
204,05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujg, ze:

1.

2.

Administratorem Pahstwa danych osobowych jest Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Roslin iNasiennictwa w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 25OB,60-166 poznan,
tel. 61 860 59 00, adres e-mail: wi-poznan@piorin.gov.pl
Wszelkie pytania dotyczqce sposobu i zakresu przelwarzania Pahstwa danych
osobowych oraz Pafistwa praw wynikajqcych z RODO, mo2na kierowac do Inspektora
Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail. iodo-poznan@piorin.gov.pl lub piszqc na
adres korespondencyjny wskazany w punkcie I powyzej z dopiskiem,,lnspektor Ochrony
Danych Osobowych".

3.

Pahstwa dane osobowe przelwarzane bedq w celu zwiqzanym z ogtoszeniem
o nieodplatnym przekazaniu, darowiznie lub sprzeda2y zbqdnych i zu2ytych skladnikow
majqtku ruchomego na podstawie aft 6 ust. 1 lit. c RODO w nawiqzaniu do
Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 21 pa2dziernlka 2019r. w sprawie szczegolowego
sposoby gospodarowania skladnikami rzeczowymi majqtku Skarbu Pahstwa (Dz.U.
22019r. po2.2004).

4.

Odbiorcami Paristwa danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, ktorym udostqpniona
zostanie dokumentacja postqpowania na podstawie przepisow prawa m.in. w oparciu
o ustawq o dostgpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzeSnia 2OO1 roku (t. j. Dz. U
z 2019r. poz. 1429 ze zm.) a tak2e w uzasadnionych przypadkach odbiorcami panstwa
danych mogq byc uprawnione podmioty na podstawie odrqbnych przepisow prawa.
Panstwa dane osobowe bqdq przetwarzane przez okres niezbgdny do osiqgniqcia celu,
dla ktorego zostaly zebrane a po tym okresie bedq przechowywane przez okres
wynikajqcy z obowiqzku archiwizacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca
1 983r

5.

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z klasyfikacjq wynikajqcq
z jednolitego rzeczowego wykazu akt na podstawie Rozporzqdzenia prezesa Radv
6.

Ministrow zdnia 1B stycznia 2Oj1r

Obowiqzek podania danych osobowych bezpoSrednio Panstwa dotyczqcych jest
wymogiem okreSlonym w przepisach prawa, tj Rozporzqdzenie Rady Ministrow
z dnia 21 pazdziernika 2019r. w sprawie szczegolowego sposooy gospodarowania
sktadnikami rzeczowymi majqtku Skarbu Paristwa (Dz.U. z 2019r. poz.2OO4),
konsekwencjq niepodania wskazanych w rozporzqdzeniu danych bqdzie brak mozliwosci
udziatu w postqpowaniu,

7.

8.

W odniesieniu do Pahstwa danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w sposob
zautomalyzowany, w tym w formie profilowania stosownie do art. 22 RoDo;
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art, 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczqcych;
na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych
osobowych;

na

podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przelwarzania danych osobowych z zastrze2eniem przypadkow, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych (na
adres: Urzqd Ochrony Danych Osobowych, ul, Stawki 2, 00-193 Warszawa) , gdy
uzna PanilPan,2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza
;

9.

przepisy RODO;
Nie przysluguje Pani/Panu:

w

zwiqzku

z

art. 17 ust,

3lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych

osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RoDo;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyZ podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art.6ust. llit.cRODO.

