
UCHWAŁA  Nr 3611/2021  

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  27 maja 2021 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu służbowego znajdującego 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 2020 r., poz. 1668/ Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu w trybie przepisów kodeksu 

cywilnego samochodu służbowego marki Ranault Kangoo nr rejestracyjny 

PO 186FM, nr podwozia VF1KCEDEF38307576, rok produkcji 2007, znajdującego 

się w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii 

i Administrowania Mieniem w Poznaniu, za cenę wywoławczą 

w kwocie 5600,00 PLN brutto. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem 

i Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem 

w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 



 

UZASADNIENIE 

DO  UCHWAŁY  NR  3611/2021 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 maja 2021r.  

 

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.246.1.2021 r. z dnia 26 kwietnia 2021r. wystąpił 

o wyrażenie zgody na sprzedaż  samochodu służbowego marki Renault Kangoo, znajdującego 

się w ewidencji środków trwałych WZGKiAM. 

Samochód marki Ranault Kangoo o numerze rejestracyjnym PO 186FM został zakupiony 

w roku 2007.  

Wykonana ekspertyza techniczna wraz z wyceną samochodu, przeprowadzona 22 marca 2021 

roku przez Rzeczoznawcę Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, potwierdza znaczne 

zużycie samochodu w wyniku eksploatacji w trudnych warunkach terenowych (jazda 

po drogach gruntowych i bezdrożach).  

Wartość początkowa samochodu to kwota 40000,00 PLN brutto i jest w 100 % umorzona. 

Wartość rynkowa pojazdu została wyceniona przez rzeczoznawcę Techniki Samochodowej 

i Ruchu Drogowego  na kwotę 5600,00 PLN. 

WZGKiAM w Poznaniu prosi o wyrażenie zgody na sprzedaż ww. pojazdu w przetargu 

ofertowym z ceną wywoławczą 5600,00 PLN brutto. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 
Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


