Jaslrzębie Zdrój, dnia 30.10,20l5L
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44 268 Jashzębie - Zirój,
r|] CK Norwida 23
te 32 4,7 5 9ż 30
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Na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Minisfuów z dnia 21 maja 2010 roku w splawie sposobu i tybu gospodarowania składnikami
w który wyposażone są.iednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r, Nr 114, poz.76l), Zakład Kamy w Jasftzębiu Z&oju
dne składniki majątku ttchonego do
Pnycz na/zgol]nie z

żeczow]rli majątku ruchomego,

RozpoEądzenil Rady MinisttóW z dnia 2l

Nazwa rodzaju składnika majątku ruchomego

J,m,

Ilość

ó/.

zUszt-

maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania sklądniklmi rzeczowymi
majątku ruchomego, w który wypos!żoDc
są jednostki budżetowe

4oż518,66

Zbędny §kł,tdnik mai4tku ruchomego

znży.ia

ć kanalizacyjna (oT nr 1 4/20'11 z dnia 23-11 ,2o1'1 roku ) składająca się z:

a)

odcinek kanału gmwitacyjnego z PVc fi 300 L= 290rnb biesnący od studzienki k8
zabudowany na istniejącym kolektoże sanitarnym do pompowni przebiegający
cżęściowow drodze dojazdowej i częściowo W isiniejącym chodniku,

b)

pompownia kompaktowa wyposaźona W zbiornik ż polimerobetonu ż pompami
zatapialnymi KSB Amarex KRT F ao-25al5,5-4-U-l-G-249 z monitoringiem wlaz z
częściąnadziemną z za]nstalowaną apamtuĘ do zdalnego monitorowania placy
pompownjr wciągnik łańcLichowy prżejezdny 1yp WŁP 05, Wentylalor BAS|C Fi 200,
Q=400 m'/h, Nc=48 Wat, n= 1300 obrotó min oraz armaturą dodatkową (Wylzutnia
pow]eirża ściennatyp Wp30 - 2 szt., kratka Wentyiacyjna iyp Kl+P - 1sztrurocląg tłoczny ścieków z PE fi 100 L=631 mb biegnący od pompowni Wzdłuż ul.

szt

3O7o

NoMida, W istniejącym chodn]ku do studzienki żabudowanej na kanalizacji miejskiej p.ży
ul, Gagańna

200 mm dluqości40 mb
pól plądoMórczy stanowiący zapa§owe źródło zasilania pęepompowni ściekóW P.l30

u EP3OTE-L nt 11_23307, o mocy maksymalnej 30 kVA,/24kW składający się zi

Silnik lyp LDW 1603 nr738ż1449,
l5a/a
Zbędny składnik majątku ruchomego
16859,20
Prądnica typ Els13[/ nr El s1312032 \łyposażona W akumulator rczruchowy 12V
c) Tablica sterująca z Układem sZRtyp D307 nr99/08/2011
d) Wyposażenie doda!!o]łą(be!zts9§ąl9!G!qi.]@l,po!!pąręczna tłok9wa, Wąż gul
l, Nieodpłatne przekazanie składników mają&u ruchomego noze nasiąpić na pisemny wnio§ek podmiotów określonych w § 38 ust, 1 Rozpolządzen ia Rady Min ishów z dnia
2l maja 20]0 Loku W Sprawie §po§obu i trybu go§podalowdnia §kładnikami rze.zowyni majątku Luchome8o. w który Wyposażlne s4jednostki budżetowe.
Darowizna składDików majątku ruclromego może zosttć dokonana d]a podmiotów okreśbnych w § 39 u§t, ] Ro7,po.zEdzeDia Rtdy MiDislrów ż dnia 2l naja 2010 rku
w sprawie sposobu i trybu gospodaro\łanix składnikami rzecżowymi majątku ruchonego. w klóry lv}posażnne sąjednostki budżetowe,
a)

b)

wniosekonieodpłatneprzekazanielubdaLowizne,kierowanydoDylektoraZakladuKalnegopowinienzawier3ćelementyidokumentywymieni()new§38ust.ai§39
wyposa7nDe są jedncstki budżcto§c,
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