
 

UCHWAŁA  Nr 1093/2011  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  22 września 2011 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji 

środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii  

i Administrowania Mieniem w Poznaniu.  

 

Na podstawie art. 41 ust.2, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa /Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1590 ze zm./ Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

Wyraża się zgodę na likwidację środków trwałych będących w użytkowaniu Wielkopolskiego 

Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu:  

1. dalmierze Sokkia SET 5F  3 szt., rok produkcji 1992-1998  

2. dalmierz Sokkia SET 6F – 1 szt., rok produkcji 1996 

3. ploter OCE 5250, rok produkcji 2004 

znajdujących się w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, 

Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii  

i Gospodarki Mieniem i Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii  

i Administrowania Mieniem w Poznaniu.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 

Zgodnie z powołanymi w uchwale przepisami prawa, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego posiada kompetencje do gospodarowania mieniem województwa  

i wykonywania praw majątkowych Województwa Wielkopolskiego, nie należących do innych 

wojewódzkich osób prawnych. 

Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem 

w Poznaniu, pismem Nr WZG.AE.I.2613.2.2011 z 31 sierpnia 2011 r. wystąpił o wyrażenie 

zgody na likwidację środków trwałych w postaci dalmierzy oraz plotera OCE będących  

w użytkowaniu Zarządu, załączając opinie rzeczoznawców.  

Dalmierze Sokkia SET są technologicznie przestarzałe (rok produkcji 1992-1998)  

i przez wiele lat były intensywnie eksploatowane w zmiennych warunkach atmosferycznych 

(duża wilgotność, niskie temperatury) co spowodowało, że są w złym stanie technicznym.  

W instrumentach pojawiają się znaczne odchyłki odczytów kątów i odległości spowodowane 

między innymi starzeniem się i zużyciem elementów optycznych. Wyeliminowanie ich 

wiązałoby się z wymianą bardzo drogich elementów elektronicznych i optycznych. Według 

opinii specjalistycznego zakładu mechaniki precyzyjnej naprawa przewyższałaby wartość 

sprzętu i nie gwarantowałaby jednocześnie poprawności i trwałości właściwych odczytów. 

Ploter OCE 5250 z roku 2004 według opinii rzeczoznawcy jest całkowicie 

wyeksploatowany. Naprawa plotera polegająca na wymianie wszystkich materiałów 

eksploatacyjnych łącznie z głowicami drukującymi oraz elementami napędu głowicy 

przewyższyłaby wartość sprzętu. Ponadto z opinii rzeczoznawcy wynika, że naprawa jest 

niemożliwa, bowiem producent nie wspiera już tych urządzeń w zakresie napraw części 

zamiennych. 

Wyżej wymienione środki trwałe o łącznej wartości początkowej 122 023,91 zł są całkowicie 

umorzone. 

Opierając się na opinii rzeczoznawców należy stwierdzić, że zarówno dalmierze jak i ploter 

nie nadają się do dalszej eksploatacji, tak więc pozostawienie wymienionego sprzętu na stanie 

środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania 

Mieniem w Poznaniu jest nieracjonalne. 

W związku z powyższym celowym jest podjęcie decyzji o likwidacji przedmiotowego sprzętu 

poprzez nieodpłatne przekazanie dla celów dydaktycznych Zespołowi Szkół Geodezyjno-

Drogowych w Poznaniu, a w przypadku braku zainteresowania tego podmiotu poprzez 

złomowanie. 

Wobec powyższych ustaleń podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Krzysztof Grabowski 
 

    Członek Zarządu 


