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zARzĄDzENlE Nr 19/2019
OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W GoRZoWlE WLKP.
z dnia 19 lioca 2019 r.

DYREKTORA WOJEWÓDZK|EGO

W sprawie sprzedaźy zbędnych składnikóW majątku ruchomego będącego w

dyspozycii

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 118 ust. 1W zW. z ań. 119 ust. 1ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 t.j ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego ośrodka
sprawie przyjęcia
Ruchu Drogowego W Gorzowie Wlkp. nr 78/20!9 z dnia 19 lipca 2019 r.
Regulaminu określającego zasady gospodarowania składnikami rzeczowego majątku ruchomego,
stanowiącego własnośćWojewódzkiego ośrodkaRuchu Dro8owego W Gorzowie Wlkp., zarządzam

w

co następuje:
§1

W związku z wycofaniem z eksploatacji, w tym z procesu przeprowadzania egzaminów państwowych
na prawo jazdy kandydatów na kierowców i kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
W Gorzowie Wlkp. pojazdów: samochodu ciężarowego MAN nr rej. FG 46267 oraz przyczepy
ciężarowej KoNAR nr rcj. FG 92778, kwalifikuje się je jako zbędny składnik majątku ruchomego
i przeznacza do sprzedaży.

§2

Sposób iwarunki sprzedaży określajązałączniki nr 1 - 8 do niniejszego Zarządzenia:
1) ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów używanych - (zał. nr 1};
2) wykaz pojazdów - (zał. nr 2);
3) opinia numer RTM-258/19: samochód ciężarowy MAN FG 46261 - (zał. nr 3);
4) opinia numer RTM-259/19: przyczepa ciężarowa KONAR FG 92778 - (zał. nr 4\;
5) oświadczenie uczestnika licytacji - (zał. nr 5);
6) projekt umowy sprzedaży pojazdu (dla osoby fizycznej) - (zał. nr 6);

7) projekt umowy sprzedaży pojazdu (dla podmiotu nabywające8o mienie ruchome w związku
z prowadzoną działalnościągospod arczą| - (zal, nr 7\;

8) wzór oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia

OC przez nabywcę

- (zał. nr 8).

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji przetargowej

W składzie:

1) Dariusz Kubiński - przewodniczący
2) Renata Fryszkowska - sekretarz
3) Lidia Szymkowiak - członek.
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
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