
 

Ostrołęka, dnia 5 maja 2022 r. 

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach  

majątku ruchomego  

  Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 

2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.), Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Ostrołęce informuje, iż dysponuje zbędnymi zużytymi rzeczowymi składnikami 

majątku ruchomego, wyszczególnionymi w załączniku nr 1, przeznaczonymi do zagospodarowania 

w drodze nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych 

lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych, jedenastce 

samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ”Rozporządzenia”.  

Powyższe jednostki zainteresowane przejęciem zużytych składników majątku proszone są o 

złożenie wniosku o treści zgodnej z postanowieniami § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia.  

W następnej kolejności składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przekazane w 

formie darowizny jednostkom o których mowa w § 39 ww. rozporządzenia. Zainteresowane 

jednostki przejęciem zbędnego składnika, proszone są o złożenie wniosku zgodnie z § 39 ust. 3 ww. 

Rozporządzenia.  

O przekazaniu zużytych składnikach majątku ruchomego decydować będzie kolejność 

otrzymanych wniosków, z zachowaniem kolejności podanej powyżej.  

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego znajduje się w załączniku do niniejszej 

informacji.  

Więcej informacji o zużytych składnikach majątku można uzyskać pod numerem telefonu 

694 409 446 lub e-mail: piw@piw.ostroleka.pl 

Wnioski należy składać do dnia 13 maja 2022 r. na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

w Ostrołęce, ul. Składowa 8a, 07-410 Ostrołęka.  

 

 

Załącznik nr 1: 

1.   Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego  



 

 

Załącznik nr 1 

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego 

Lp. Nr inwentarzowy 
Nazwa środka trwałego/środka trwałego 

w użytkowaniu 
Data zakupu 

Wartość 

przyjęcia 

Ustalona 

cena 

rynkowa  

 Opis stanu technicznego  

1. 741/2010/PIW/26 Samochód – Ford Mondeo. 21.12.2010 70.000 zł 10.700 zł 

1. Brak możliwości uruchomienia 

silnika 

2. Powłoka lakierowa miejscami 

matowa i porysowana 

3. Nie znaleziono ognisk korozji 

4. Zderzak tylny odkształcony 

punktowo w środkowej części 

5. Pokrywa bagażnika 

wgnieciona w środkowej części 

6. Obudowa lusterka bocznego 

lewego pęknięta 

7. Błotnik przedni lewy 

zarysowany w przedniej części 

zderzaka 

8. Przebieg pojazdu: 171 876 km 

9. Termin badania technicznego: 

14.05.2022 

10. Ubezpieczenie: 20.12.2022 

 


