
       Świdnica, dnia 19 lipca 2016 roku  

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY, NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU LUB DAROWIŹNIE ZBĘDNYCH , ZUŻYTYCH 

SKŁADNIKACH MAJATKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŚWIDNICY 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu 

gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki 

budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761) Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii      

w Świdnicy informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. 

-ust. 1 rozporządzenia zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być 

   przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania oraz 

  darowizny, z zastrzeżeniem ust. 2.  

-ust. 2 rozporządzenia zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego o znacznej wartości 

  mogą być przedmiotem darowizny, jeżeli ich sprzedaż nie dojdzie do skutku. 

-ust. 3 rozporządzenia przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego 

   uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.  

1. Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż oraz darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić 

    na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów skierowany do Powiatowego Lekarza 

    Weterynarii, w terminie do dnia 5 sierpnia 2016 r., w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu 

    Weterynarii   w Świdnicy przy ul. Łukasińskiego 13. 

 2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem przedmiotowego majątku    

     mogą składać oferty pisemne zawierające:  

* Imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy, siedzibę , telefon kontaktowy, nazwę składnika majątku 

    ruchomego z podaniem jego liczby porządkowej w załączonym wykazie oraz cenę  

3. Odbiór następuje na koszt wnioskującego podmiotu , z miejsca i w terminie wskazanym przez 

     Inspekcję Weterynaryjną Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Świdnicy . 

 4. Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie ich składania zostaną odesłane do wnioskodawcy bez 

     otwierania. 

 5. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu składników majątku ruchomego w drodze 

     sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie. 

6. Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego powinien 

    zawierać:                                                                                                                                                                               

- nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego 

   majątku ruchomego,                                                                                                                                                                   

-wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,                                           

- oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i 

   miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym,                                                                                       

- informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,                                                                

-  uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego                                               



- zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu 

    darowizny  

Szczegółowych informacji na temat ww. środków można uzyskać pod numerem tel. 74 8523084  od 

poniedziałku do piątku od 7.00 do 15. 00. Wniosek o którym mowa w pkt. 6 – zgodnie z § 38 ust. 5 

rozporządzenia jest rozpatrywany w terminie 60 dni od daty jego wpływu.  

7. Wniosek o darowiznę składników rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:  

- nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego 

majątku ruchomego,  

- statut zainteresowanego podmiotu,  

- wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,  

- oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i 

miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym, 

 

Lp
. 

Nazwa składnika 
majątkowego 

 

Jednostka 
miary 

Ilość Nr 
inwentarzowy 

Określenie
: zużyty 

czy 
zbędny 

Ocena stanu 
technicznego 

Wartość 
jednostkowa  

z 
uwzględnieni

em stanu i 
stopnia 

zużycia (w zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Termohigrometr 
/ 2010 

szt. 1 65-31/136 zużyty nie działa 5,00 

2 Waga 
elektroniczna 
zawieszana/2004 

szt 1 67-28/91 zużyta niesprawna 5,00 

3 Lampa 
halogenowa/199
2 

szt 1 72-79/4 zużyta niesprawna 5,00 

4 Czajnik 
Zelmer/2009 

szt 1 109-47/104-
30/4 

zużyty Nie grzeje 5,00 

5 Obraz 
„Polowanie”/199
5 

szt 1 24-40/2 zużyty wyblakły 5,00 

6 Maszyna do 
pisania 
Contesa/1993 

szt 1 25-36/24 zbędna stan dobry, 
sprawna 

50,00 

7 Maszyna do 
pisania 
elektryczna/1978 

szt 1 26-33/10 zbędna stan dobry, 
sprawna 

100,00 

8 Szafka 
pomocnik/1992 

szt 1 123-III/30 zbędna stan dobry 10,00 

9 Odkurzacz 
PROFI/2002 

szt 1 162-XVIII/102 zużyty nie działa 5,00 

10 Maszyna do 
pisania 

szt 1 165-XI/72 zbędna działa 50,00 



OPTIMA/1997 

11 Niszczarka 
STRIPMASTER/20
00 

szt 1 166-XI/77 zbędna działa 50,00 

12 Biurko/1999 szt 1 121-I/26 zużyte zniszczony 
blat, 

uszkodzone 
prowadnice 

szuflad 

10,00 

13 Maszyna do 
pisania 
OLIVETTI/1987 

szt 1 170-XI/6 zbędna działa 50,00 

14 Telef.. kom. 
Samsung 
Wave/2013 

szt 1 175-XVIII/162 zużyty uszkodzony 10,00 

15 Fax Panasonik 
KXFT 372000 

szt 1 176-XI/79 zużyty nie działa 50,00 

16 Nadstawka 
szafy/1994 

szt 3 180-III/56-58 zbędne stan dobry 5,00 

17 Fotel Bolek/1994 szt 2 182-V/81-82 zbędny brudna 
tapicerka, 
wytarte 
poręcze 

5,00 

18 Regał niski czarny 
z 1 półką/1996 

szt 1 191-III/8c zbędny stan dobry 10,00 

19 Odkurzacz 
Zelmer/2012 

szt 1 207-68/141 zużyty nie działa 0 

20 Stolik 
okolicznościowy 
mahoń/1992 

szt 1 214-66/3 zbędny zniszczony 
blat 

5,00 

21 Lampa 
halogenowa/199
2 

szt 1 215-45/3 zbędna działa 10,00 

22 Lampa 
biurowa/1992 

szt 1 218-34/5 zbędna działa 10,00 

23 Lustro/1992 szt 1 219-43/12 zbędne stan dobry 5,00 

24 Popielnica stojąca 
metalowa/1993 

szt 2 225-1/9 zużyte zardzewiała 5,00 

25 Ekspres do 
kawy/1992 

szt 1 259-72/13 zbędny działa 10,00 

26 Odstraszacz 
psów/2010 

szt 1 327-18/46 zużyty nie działa 5,00 

27 Termohigrometr/
2007 

szt 1 332-87/97 zużyty nie działa 5,00 

28 Czajnik 
elektryczny/2009 

szt 1 401-91/132 zużyty nie działa 5,00 

29 Regał na 
segregatory/1994 

szt 1 402-III/53 zużyty połamany 5,00 

30 Regał 
otwarty/1994 

szt 1 403-III/54 zużyty połamany 5,00 

31 Szafa na 
segregatory/1997 

szt 1 404-III/29 zużyta połamana 5,00 

32 Stół/1992 szt 1 407-II/28 zbędny zniszczony 
blat 

5,00 

33 Tekef. Kom. HTC 
Wildfire/2013 

szt 1 405-XVIII/163 zużyty zawiesza się, 
szumy, trzaski 

20,00 



 


