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Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach niematerialnych 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu 

 
 
 
 Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 
niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa  (Dz. U. 2017, poz. 729.), informuję, iż Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu 
posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego oraz zbędne prawa na dobrach niematerialnych, które mogą być przedmiotem sprzedaży, 
nieodpłatnego przekazania, darowizny.  
Zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia - przy zagospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz zbędnymi prawami 
na dobrach materialnych uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek. 
W przypadku zainteresowania przejęciem składników wymienionych w wykazie należy złożyć stosowny wniosek (zgodnie z ww. 
rozporządzeniem), kierowany do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu, w terminie do 10 sierpnia 2017 r. do 
godz. 12°°. 
 
Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego oraz prawa na 
dobrach niematerialnych, wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania mogą składać pisemne wnioski zawierające                               
w szczególności: 
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach 
niematerialnych; 
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego wniosek dotyczy; 
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie                           
i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym; 
4) telefon kontaktowy. 
 
Zainteresowani (jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne) nabyciem poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na 
dobrach niematerialnych, wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające w szczególności: 



1) dane oferenta w przypadku osób fizycznych, a w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres siedziby; 
2) wskazanie składnika (składników) rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych objętego ofertą; 
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji       

z oględzin; 
4) oferowane ceny (nie niższej niż szacunkowa wartość rynkowa danego składnika wskazana w załączniku) za poszczególne składniki majątku 

i prawa oraz warunki ich zapłaty; 
5) oświadczenie oferenta, że wskazane składniki zostaną odebrane przez oferenta na jego koszt w miejscu i terminie wskazanym przez 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu; 
6) telefon kontaktowy. 

 
Z oferentami, którzy złożyli najwyższe ceny w ofercie zakupu za poszczególne składniki majątku zostanie zawarta umowa sprzedaży. Warunkiem 
nabycia składników jest dokonanie płatności gotówką w kasie tut. Inspektoratu w wyznaczonym terminie lub dokonanie płatności w wyznaczonym 
terminie w formie przelewu na wskazane konto bankowe tut. Inspektoratu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po 
zapłaceniu ceny nabycia w kasie. W przypadku dokonania płatności przelewem wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi                                            
w wyznaczonym terminie po potwierdzeniu dokonania wpłaty. 
 
Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia zainteresowane nabycie w formie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego 
oraz prawa na dobrach materialnych wymienionych w załączniku mogą składać pisemne wnioski zawierające w szczególności: 

1) nazwę, siedziby i adres jednostki; 
2) statut; 
3) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę; 
4) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka; 
5) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach materialnych; 
6) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny; 
7) telefon kontaktowy. 

 
 
 
 
O podziale składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach materialnych decydować będzie kolejność otrzymanych wniosków. 



Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu zastrzega, iż może odwołać możliwość sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub 
darowizny w każdym czasie bez podania przyczyn, a zainteresowanym nie przysługują wobec tut. Inspektoratu w takim przypadku żadne 
roszczenia. 
 
Szczegółowych informacji dotyczących powyższych rzeczowych składników majątku ruchomego udziela: Pan Krzysztof Szukała, Starszy 
Informatyk, tel. 774531884, wew. 27. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 1  Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych praw na dobrach niematerialnych 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu 

 
 
 

Lp. Składnik Nr inwentarzowy rok zakupu/            
przyj ęcia 

Stan 
techniczny 

Cena Liczba Wartość 

1 Komputer 
stacjonarny [brak 

monitora]; procesor 
AMD Athlon XP, 
1800 MHz; RAM 

512 MB (DDRAM)] 

4/49/491/16/ST/WINB 2004-06-01 sprawny, ze 
śladami użycia 

50,00 1 50,00 

2 Komputer 
stacjonarny [brak 

monitora; procesor 
AMD Athlon XP, 
1666 MHz; RAM 

736 MB (DDR 
SDRAM) 

4/49/491/17/ST/WINB 2004-12-01 sprawny, ze 
śladami użycia 

50,00 1 50,00 



3 Komputer 
stacjonarny [brak 

monitora; Procesor 
AMD Athlon XP, 
1145 MHz; RAM 

512 MB (SDRAM)] 

4/49/491/9/ST/WINB 2003-05-01 sprawny, ze 
śladami użycia 

50,00 1 50,00 

4 Komputer 
stacjonarny [brak 

monitora] 
Procesor: AMD 

athlon 2400 
płyta główna Abit 

nf7 
Pamięć DDR 

DIMM: 768MB 
Dysk Samsung 

60GB 
 

4/49/491/15/ST/WINB 27-05-2004 uszkodzona 
płyta główna 

50,00 1 50,00 

5 Oprogramowanie 
Windows Serwer for 

SB 2003 

19 17-03-2009 zaplombowane 50,00 1 50,00 



6 Laptop Procesor : 
Celeron, 1833 MHz, 

SAMSUNG 
HM060HI (60 GB), 
512 MB (SDRAM) 

4/49/491/20/ST/WINB 14-12-2007 sprawny 50,00 1 50,00 

7 

Laptop, Procesor : 
Celeron, 1833 MHz, 

SAMSUNG 
HM060HI (60 GB), 
512 MB (SDRAM) 

4/49/491/21/ST/WINB 14-12-2007 sprawny 50,00 1 50,00 

8 Laptop HP Compaq 
nc6400 - Intel(R) 
Core(TM)2 CPU 
T7200  2.00GHz, 

dysk 120 GB, 
pamięć 3 GB 

4/49/491/49/PST/WINB 28-10-2008 sprawny 50,00 1 50,00 



9 Komputer 
stacjonarny [brak 

monitora]; Procesor: 
Procesor Intel(R) 
Core(TM)2 CPU 
6300   1866 MHz, 

dysk : Hitachi 
HDT721016SLA380  

(140 GB), Pamięć 
DDR2 - 3 GB 

4/49/491/54/PST/WINB 29-09-2011 karta grafiki 
zawiesza się 
pod win 8 

50,00 1 50,00 

10 Notebook Fujitsu 
Siemens 

LIFEBOOK S 7110, 
procesor Intel T2400 

1,83Ghz, 512 MB 
RAM 

4/49/491/18/ST/WINB 23-01-2007 sprawny 50,00 1 50,00 

 


