
UCHWAŁA NR 50/141/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie trybu postępowania z pojazdami przejmowanymi na własność Powiatu 
Jeleniogórskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 

powołania Komisji ds. kwalifikacji i sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu 
Jeleniogórskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 130a ust.10 i ust.10f ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), art. 99-109 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1438 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 1 lit. a, § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b, § 5-12 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1016) Zarząd Powiatu 
Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przez użyte w uchwale wyrażenia należy rozumień:

1) „Upe” – ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2) „UPrd” – ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

3) „Ufp” – ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

4) „Rozporządzeniu” – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie 
rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

5) „Powiat” – Powiat Jeleniogórski,

6) „Zarząd” – Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego,

7) „Starosta” – Starostę Jeleniogórskiego,

8) „Starostwo” – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze,

9) „Komisja” – Komisję ds. kwalifikacji i sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu 
Jeleniogórskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

§ 2. W ramach gospodarowania nabytym mieniem Powiatu Jeleniogórskiego ustala się następujący 
tryb postępowania z pojazdami przejętymi na własność Powiatu Jeleniogórskiego na podstawie 
art. 130a ust. 10 UPrd: 

1) w przypadku gdy prawidłowo powiadomiony właściciel pojazdu lub osoba uprawniona 
nie odebrała pojazdu usuniętego z drogi, na podstawie przepisów art. 130a UPrd, Wydział 
Komunikacji przekazuje do Wydziału Organizacyjnego niezbędne dokumenty, celem wszczęcia 
postępowania sądowego i uzyskania postanowienia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu,

2) Wydział Komunikacji zleca uprawnionemu rzeczoznawcy wykonanie oceny stanu technicznego 
i wyceny wartości pojazdu, w celu ustalenia wartości użytkowej pojazdu oraz danych pojazdu 
niezbędnych do skierowania wniosku do sądu. Wyłonienie uprawnionego rzeczoznawcy odbywa się 
raz na dwa lata, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów dotyczących zamówień publicznych,

3) Wydział Organizacyjny, po analizie prawnej i sprawdzeniu kompletności dokumentów, 
niezwłocznie kieruje do właściwego sądu wniosek o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu,

4) po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przepadek pojazdu na rzecz 
Powiatu, Wydział Organizacyjny niezwłocznie przekazuje je Wydziałowi Komunikacji wraz 
z otrzymanymi dokumentami,
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5) Wydział Finansowo-Budżetowy dokonuje ujęcia przejętego pojazdu we właściwej ewidencji 
księgowej, na podstawie dokumentów przekazanych przez Wydział Komunikacji,

6) Komisja w oparciu o sporządzoną przez rzeczoznawcę ocenę techniczną i wycenę pojazdu, 
dokonuje zakwalifikowania pojazdu do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub zniszczenia,

7) pojazdy zakwalifikowane do sprzedaży podlegają zbyciu w trybie przewidzianym 
w rozporządzeniu oraz Upe,

8) ogłoszenie o zamiarze sprzedaży pojazdów zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Jeleniej Górze, na stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa,

9) pojazdy zakwalifikowane do nieodpłatnego przekazania, uchwałą Zarządu, mogą zostać przekazane 
nieodpłatnie w trybie przewidzianym w rozporządzeniu,

10) Wydział Komunikacji przekazuje do wyznaczonej stacji demontażu pojazdy zakwalifikowane do 
zniszczenia oraz pojazdy niezbyte w trybie określonym w pkt 7. Wyłonienie stacji demontażu odbywa 
się raz na dwa lata, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów dotyczących zamówień 
publicznych,

11) pojazdy niezakwalifikowane do zniszczenia oraz pojazdy nieprzekazane do stacji demontażu 
w dniu otrzymania prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przepadek pojazdu na rzecz 
Powiatu, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów (OC),

12) Wydział Finansowo-Budżetowy wykreśla z właściwej ewidencji pojazdy sprzedane lub 
nieodpłatnie przekazane na podstawie dokumentów przekazanych przez Wydział Komunikacji,

13) Wydział Komunikacji zawiadamia stosowny organ rejestrujący o sprzedaży, nieodpłatnym 
przekazaniu lub utylizacji, celem wyrejestrowania pojazdu z ewidencji pojazdów, zgłoszenia 
sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania pojazdu,

14) Wydział Komunikacji po sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu lub utylizacji pojazdu 
niezwłocznie wydaje, z upoważnienia Starosty, decyzję o zapłacie kosztów związanych z usunięciem 
z drogi, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, powstałych od 
momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania,

15) w przypadku niewykonania ostatecznej decyzji, o której mowa w pkt 14, Wydział Komunikacji 
przekazuje do Wydziału Finansowo-Budżetowego niezbędne dokumenty, celem wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego, zgodnie z przepisami Upe,

16) w przypadku możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu prowadzonego 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydział Komunikacji, 
w terminie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach, składa wniosek o udzielenie 
dofinansowania.

§ 3. 1. Powołuje się Komisję ds. kwalifikacji i sprzedaży pojazdów przejętych na własność 
Powiatu Jeleniogórskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zwaną 
dalej „Komisją”, w składzie: 

1) Przewodnicząca  – Aneta Sempiak,

2) Wiceprzewodniczący – Aleksandra Hadacz-Budzikowska

3) Sekretarz – Malwina Palczyńska.

2. Zadaniem Komisji jest:

1) kwalifikowanie pojazdów przejętych na własność Powiatu na podstawie postanowienia sądu, 
o którym mowa w § 2 pkt 4, do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub zniszczenia.
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2) przeprowadzenie procedury sprzedaży pojazdów zakwalifikowanych do sprzedaży, w trybie 
przewidzianym w rozporządzeniu oraz Upe.

3. Z postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządza protokół i przedstawia go do 
zatwierdzenia Staroście. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Sprzedaż pojazdów następować będzie zgodnie z przepisami Upe oraz Regulaminem 
sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu Jeleniogórskiego na podstawie art. 130a 
ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego do zatwierdzenia wyników kwalifikacji pojazdów 
przejętych na własność Powiatu Jeleniogórskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym oraz przeprowadzenia procedury sprzedaży pojazdów zakwalifikowanych do 
zbycia.

§ 6. Uchyla się uchwałę nr 123/362/2016 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami przejmowanymi na własność Powiatu 
Jeleniogórskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz powołania 
Komisji ds. kwalifikacji i sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu Jeleniogórskiego 
na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 50/141/19

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 3 września 2019 r.

PROTOKÓŁ Nr ……

z dnia ……………… roku

Komisji ds. kwalifikacji i sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu 
Jeleniogórskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Komisja ds. kwalifikacji i sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu Jeleniogórskiego 
na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym w składzie:

1. Przewodnicząca: Aneta Sempiak

2. Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Hadacz- Budzikowska

3. Sekretarz: Malwina Palczyńska

Na podstawie oceny technicznej i wyceny pojazdu marki ………………………...................…….. 
o nr rejestracyjnym  ……….......…… i nr VIN: ………………………………, wobec którego został 
orzeczony przepadek na rzecz Powiatu Jeleniogórskiego postanowieniem Sądu Rejonowego 
w Jeleniej Górze – sygn. akt I Ns ………….., sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę w dniu 
………………………… (Nr opinii ……………………………..) kwalifikuje w/w pojazd do:

sprzedaży / nieodpłatnego przekazania / zniszczenia

Uzasadnienie

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. ………………………………                      ……………………………..

2. ………………………………                      …………………………

3. ………………………………                      ……………………………..

Zatwierdzam:

...................................................

(podpis Starosty)

W załączeniu:

1. Kopia prawomocnego postanowienia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu.

2. Wycena wartości pojazdu i ocena stanu technicznego sporządzona przez uprawnionego 
rzeczoznawcę samochodowego.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 50/141/19

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 3 września 2019 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY
pojazdów przejętych na własność Powiatu Jeleniogórskiego na podstawie art. 130a 

ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym
PROTOKÓŁ
PROTOKÓŁ

I.  Tryb postępowania:

Postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji ustnej i jest jawne.

II.  Cel postępowania:

1. Wyłonienie kupującego pojazd będący przedmiotem licytacji.

2. Uzyskanie najwyższej ceny pojazdu.

III.     Organizator:

1. Organizatorem licytacji ustnej jest Starosta Jeleniogórski.

2. Organizator posiada tytuł prawny do przedmiotu licytacji.

3. W imieniu organizatora działa komisja licytacyjna, którą stanowi Komisja ds. kwalifikacji 
i sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu Jeleniogórskiego na podstawie art. 130a 
ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym, powołana uchwałą Nr ……….... Zarządu Powiatu 
Jeleniogórskiego z dnia …………… w sprawie trybu postępowania z pojazdami przejmowanymi na 
własność Powiatu Jeleniogórskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym 
oraz powołania Komisji ds. kwalifikacji i sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu 
Jeleniogórskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

IV.     Przedmiot licytacji: 

1. Przedmiotem licytacji jest pojazd, wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu 
Jeleniogórskiego, na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2. Prawo własności pojazdu będącego przedmiotem licytacji nabywa osoba, która z zachowaniem 
przepisów o przeprowadzaniu licytacji zaoferowała najwyższą cenę, uzyskała przybicie i zapłaciła 
całą cenę w terminie.

3. Cena wywołania wynosi ¾ kwoty oszacowania pojazdu.

V.     Uczestnicy licytacji:

1. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej.

2. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba 
umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.

VI.     Warunki udziału w licytacji:

1. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnik musi zapoznać się z regulaminem licytacji, który 
stanowi niniejszy „Regulamin sprzedaży”.

2. Przed rozpoczęciem licytacji uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji licytacyjnej:

a) oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z regulaminem licytacji i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

b) potwierdzenie wpłaty wadium, o ile jest wymagane.
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3. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie dokumentów, o których mowa w dziale VI pkt 2, 
oraz wpłacenie wadium o ile jest wymagane.

4. Wadium wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jeleniej 
Górze lub w kasie siedziby Starostwa. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje 
się termin uznania na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

5. Wadium zwraca się po zakończeniu (rozstrzygnięciu) licytacji z zastrzeżeniem, że wadium 
wniesione przez uczestnika, który licytację wygrał, zwraca się po podpisaniu umowy. Na wniosek 
uczestnika wadium może być zaliczone na poczet płatności za przedmiot licytacji.

VII.     Przebieg licytacji:

1. Licytacja odbywa się ustnie.

2. Wylicytowana kwota stanowić będzie cenę sprzedaży pojazdu będącego przedmiotem licytacji.

3. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika 
licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą, zwaną dalej   „postąpieniem”. Powiat 
Jeleniogórski przyzna własność sprzedanej ruchomości, zwanej dalej „przybiciem”, osobie, która 
zaoferowała najwyższą cenę.

4. Przed rozpoczęciem licytacji prowadzący licytację podaje minimalną wysokość postąpienia.

5. W licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wskazane w art. 107 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Licytację ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, 
oraz na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu jeleniogórskiego, 
a w sytuacji gdy oszacowana wartość przekracza kwotę 4.500,00 zł – także w poczytnym dzienniku, 
najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem licytacji.

7. Ogłoszenie powinno zawierać:

a) informację dotyczącą organizatora,

b) określenie ruchomości, która ma być sprzedana, z podaniem rodzaju i kwoty oszacowania,

c) kwotę rozpoczęcia licytacji oraz kwotę postąpienia,

d) termin i miejsce licytacji,

e) datę, godzinę i miejsce, gdzie będzie możliwość obejrzenia przedmiotu licytacji,

f) wysokość wadium i termin jego wpłacenia, gdy jest wymagane,

g) imię i nazwisko oraz adres ostatniego właściciela pojazdu, przed przejęciem go na własność 
powiatu.

8. Uczestnik licytacji może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien 
przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

9. Licytację wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do 
dalszych postąpień, nikt więcej nie zaoferował.

10. Przewodniczący zamyka licytację i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która 
licytację wygrała oraz wylicytowaną cenę.

11. Z chwilą udzielenia przybicia następuje sprzedaż przedmiotu licytacji.

12. Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę 
wywołania – wpłata gotówką do kasy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. Jeżeli tej ceny 
nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Komisja 
licytacyjna wznawia niezwłocznie licytację pojazdu, rozpoczynając ją od ceny wywołania.
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13. Różnicę między ceną nabycia, a kwotą wpłaconą po udzieleniu przybicia, nabywca ureguluje, 
pod rygorem przewidzianym w pkt 14, do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w tym 
terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu kwoty 
uregulowanej w czasie licytacji.

14. Osoby, które utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej 
tytułem wadium.

15. Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udział przynajmniej 
dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferował nawet ceny wywołania.

16. Organizator w przypadku niewyłonienia zwycięzcy pierwszej licytacji podejmie odpowiednie 
kroki zmierzające do ogłoszenia kolejnej licytacji.

17. Pojazd, który nie został sprzedany w drugiej licytacji organizator sprzedaje z wolnej ręki po 
cenie przez siebie ustalonej, jednak nie niższej od 1/3 wartości szacunkowej pojazdu.

VIII.     Postanowienia końcowe: 

1. Komisja przeprowadzająca licytację sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik do 
„Regulaminu sprzedaży”, w którym określa:

a) termin i miejsce licytacji oraz datę sporządzenia protokołu,

b) przedmiot licytacji,

c) wykaz uczestników licytacji,

d) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę osoby która zaoferowała najwyższą kwotę,

e) imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji.

2. Protokół z przeprowadzonej licytacji podpisuje przewodniczący i członkowie komisji 
licytacyjnej oraz osoba wyłoniona w licytacji jako kupujący.

3. Uczestnik licytacji może zgłosić do protokołu licytacji skargę na naruszenie przepisów 
o przeprowadzaniu licytacji. Skarga podlega rozpatrzeniu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

4. Dowodem sprzedaży pojazdu będzie wystawiona przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 
faktura VAT.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz inne obowiązujące przepisy prawne.
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Załącznik do

Regulaminu sprzedaży

PROTOKÓŁ

sporządzony w dniu ……………….. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze przy 
ul. Kochanowskiego 10, z licytacji publicznej pojazdu ………………………………………….

Komisja licytacyjna w składzie :

1. Przewodnicząca – Aneta Sempiak

2. Wiceprzewodnicząca – Aleksandra Hadacz- Budzikowska

3. Sekretarz – Malwina Palczyńska

Osoby dopuszczone do licytacji publicznej:

1. …………………………………….

2. …………………………………….

3. …………………………………….

4. …………………………………….

5. …………………………………….

6. …………………………………….

Osoby niedopuszczone do licytacji publicznej:

1. …………………………………….

2. …………………………………….

3. …………………………………….

Przewodniczący Komisji licytacyjnej odczytał cenę wywoławczą licytacji pojazdu w wysokości  
……………zł, oferując najwyższą cenę licytację wygrał(a): ……………………………………… 
zam……………………….………….………………………………... legitymujący się dowodem 
osobistym ………………..………wydanym przez .……………………………………………...... 
za kwotę ……………………… zł, słownie: ...................................................................................... 
………………………………………………………... Kwota ta zostaje pomniejszona o wpłacone 
wadium wynoszące: ………………………………... zł oraz o cenę wywołania, którą zapłacił po 
przybiciu, tj.: …………………………………………...... Kwota pozostała do zapłaty wynosi 
…………..... zł, słownie ……………………………………….

Podpis Nabywcy:

…………………………………………………..

Podpisy Komisji licytacyjnej:

1. Przewodnicząca  …………………………………..

2. Wiceprzewodnicząca  ……………………………..

3. Sekretarz …………………………………………..

Zatwierdzam:

...................................................

(podpis Starosty)
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 130a ust. 10  i 10f ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, występuje do sądu o orzeczenie jego przepadku
na rzecz Powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiona osoba uprawniona nie odebrała pojazdu
w terminie trzech miesięcy od dnia jego usunięcia. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku
pojazdu jest obowiązany Starosta. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Niniejsza uchwała ustalająca w ramach gospodarowania nabytym mieniem Powiatu tryb
postępowania z pojazdami pozyskanymi w wyniku orzeczenia sądu oraz powołująca Komisję
ds. kwalifikacji i likwidacji pojazdów stanowiących własność Powiatu stanowi działanie
regulacyjne w zakresie sprawnego ewidencjonowania i likwidowania przedmiotowego mienia oraz
stosownego podziału kompetencji wykonawczych.
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