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Protokół zdaWczo - odbiorczy

1, oznaczenie stlon
Zaklad Karny W Nowym Wiśniczu - Zdający
Urżąd Miejski W Nowym Wiśnlcżu- odbierający

2.

Nazwa, rodzaj i ce€hy identyfikacyjne skladnika rzeczowego majątku ruchome8o

Nr rejestracyjny
Nr silnika
Nr VlN
Rok produkcji
Wskazanie ljcznjka:
Pojazd

3.

-

-

sul33243z40o772oa
2004
136 763 km.

llośćskladnikóW rżeczowych majątku ruchomego oraz ich Wańość.

Lublln 3324

4,

Lublin 3324
KBc 37FJ
772797104

-

1szt, o Wańoścj początkowej

-

62 585,00 zl,

Niezbędne informacje o stanie te€hniczno-użytkowym

silnik- spraWny, występu.ją Wyciekioleju, zużycie oleju W normie, Głośnapraca turbiny,

-

lnstalacja eIektryczna
spraWna / wypalone odbłyśnikireflektoróW, zmatowione szkła
reflektorów. Utrudn;ony rożruch silnika prży niskich temperaturach (prawdopodobne zużycie
śWiec żarowych), Akumulator żałożony16.11.2010 r, - do Wymiany. Głośnapraca paska
napędzające8o alternator - kon'e(lna Wymiala.
- 5przęgło - zUżyte, konieczna Wymiana tarczy sprzęgłowej, docisku oraz łożyska oporowe8o,
skrzynia bie8óW - 8tośna praca, Występują trudności prży Zmianje przeiożeń, lekkie Wycieki
oleju.
- Układ chłodzenia - beż wYciekóW płynu chłodzącego , przewody z siatką pękniĘć
powierzchownych śWiadczących o starości-do Wymiany.
- Układ napędowy - glośnapraca dyferencjatu, niewielki luz lożyskowania Wału pędnego.
, Układ Wydechowy - skorodowany, konieczna Wymiana tlumika końcowego.
- zawiesżenie - kompletne , żużyte amortyzatory oraz resory osi tylnej .
- 08umienie -{pony zimowe zakllpione 6,01,2010 r, przebie8 21230 km,, opony letnie żakupione
12.05.2009 r. przebie8 35800 km, Występujące liczne o8ni5ka korozji na obręcżach kól.
- Układ hamu'cowy - hamulec zasadnicży i postojowy spraWnV,
- układ kierowniczy - |istwa przekładni kierownicżej do natychmiastowej Wymiany.
- Nadwozie - korozja z pęcherzykami korożyjnymi i peńoracja blach na
pro8ach ikrawędżiach nadkoli, drżwi oraż na obrżeżachszyb, Nadkola oraz pro8iskorodowane
pomimo WcżeŚnjejszych napraw blacharsko - lakiernicżych. Występujące luzy mechanizmu
przesuwania drzwi bocznych, Niesprawne centralne sterowanie 2amkÓW drzwi.
- Wnętrze - liczne prżetarcia na fotelach oraz tapicerce,

5.

okres , W którym składnik rzeczowy maiątku ruchomego będzie używany przez
jednostkę korzystającą.

Bez obowiążku żWrotu.

6.

Miejsce itermin odbioru składnika maiątku ruchomego.

zakład Karny NoWy Wiśnicz -

7,

W

dniu 05.12.2or7

r.

godzina 7o/oo

załączniki do protokolu:

, dowód .ejestracyjny
- karta pojazdu
- polisa

8.

oc Ważna do 3!.72,2017

r.

Wyposaźenie pojazdu stanoWii

trójkąt ostrzegaWczy
- gaŚnica proszkowa
-

- klucz do kół

- koło żapasowe
-

opony letnie na obręczach stalowych - 4 sżt.
podnośnik

- radioodtWarzacz

9.

samochodoWy

Podpisy z podaniem imienia i nażWiska oraz stanowi§ka osób upoważnionych do
pod
nia protokolu.
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