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Informacja o zułĘm sldadniku rzeczorrYm majątku ruchom€go

DziĄąc w oparciu o przepisy Rozporządfenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 20|7 r' w
sprawie szczegołowego sposobu gospodarowania niekórymi składnikami majątku skafbu Państwą (Dz' U'
z 201',7 r. poz' 729) informuję, iż wojewódzkj Inspektorat ochrony Srodowiska w Pomaniu posiada do
zagospodarowa]ia w drodze ni€odpłatnęgo przekafania innej jednostc€ lub jednostce sarnorządu
telyto.ialnego zgodnie z s 38 ww. rozpolządzenia na realifację zadań publicznych, zuż}ty składnik
rzeczowy majątku ruchomego wg załącznika'

Składnik rzeczowy majątku ruchomego wymi€niony w załączniku, może być ró!łnież przedmiotem
darowizf]'y na |zecz insĘ/tucji kulfury, publicznych sfkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których
mowa w ań. 2 ustawy z dnia 14 gudnia 2016 r' - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59)' niebędących
palństwowymi jędnostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji po'ł,lku pub|icznego, które prowadzą
działalność wychowawczą opiekuńczą kulfura|ną lecaiczą oświatową naukową badawczo-rozwojową
wychowawczą sportową lub turystyczną z przeznaczęnięm na rea|izację ich celów statutowych zgodnie z $
39 ww. rozporządz€nia'

w pierwsz€j kolejności rozpaĘvr'ane będQ wlioski o nieodpłatne przekazanie składnika ź€czowego
majątku ruchom€go.

Pisernne wniosk o nieodpłatne pżekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, spełniające
w}magania okeś|one w $ 38 ust.4 ww. rofporządfenia |ub wnioski o dokonanie darowimy spełniające
w}magania okręślone w $ 39ust.4ww' rozporządzenia należy składać w teminie do dnia 03lipca 20l8I.
na adres:
woj€wódzki Inśpeklorat ochrony Środowiska w Poznaniu
ul,Czarna Rola 4
ó1-6Ź5 PozDań
e - mri|: sekretańat@poatar.wios.gov.pI

WieIkopoIski Wojewódzkj
Inspektor Ochrony

Wald,zał&zł|]kj':
l .wykaz zu4t€go składnika rzeczowego majątku ruchomego

(załącaiki nr 1 )
2.wzór wniosku o njeodpłatne pizekazani€ (zaĘcanik n' 2)
3.wzór w osku o dokonanie darowizny (załącaljk m 3)

Pofnań 61{25 Poznań' u|' cfama Ro|a 4
De|egatura Ka|i* 62.a00 Ka|isz. ul. Piłońicka 19

q a27 o5oo 61a27 0522 sekretańal@poaan'wic'9ov'pl
62 764 63 30 627663329 kalisr@pdnan.wios.9ov.pl

De|egatufa Konin 62-510 Konin' u|' Kard. s' Wyszyrlskiego 3a 632402940 632402950 konin@pofnań'wios'9ov.p|
os|goalu'a Les2no 64'100 L*zno' u|' 17stycznia4 655295856 655294841 |€sfno@pofnan.wios.9ov'p|
oe|eoatura Pila 6fl92o Piła. u|' Motv|ewska 5a 67 212 23 12 67 212 72 35 pi|a@pofnan.wios.qov'p|

NIP: 972-05-27-579 REGON:000162406 www.ooznan.wios.oov.pl


