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Ogtoszenie o zb^dnych i zuzytych sktadnikach maj^tku ruchomego 
Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Stosownie do Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 21 pazdziernika 2019r. w sprawie 
szczegofowego sposobu gospodarowania skfadnikami rzeczowymi majqtku ruchomego Skarbu 
Pahstwa (Dz.U. z 2019r. poz. 2004 z pdzniejszymi zmianami) i na podstawie Protokotu z 
przeprowadzonej oceny przydatnosci sktadnikow rzeczowych maj^tku ruchomego z dnia 8 
listopada 2021 roku - Wojewodzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu informuje o 
zuzytych sktadnikach maj$tku ruchomego przeznaczonych do nieodptetnego przekazania, 
darowizny lub sprzedazy.
Wykaz sktadnikow maiatku ruchomego

Nazwa
przedmiotu

Rok
produkcjiLP- Szacunkowy % zuzycia, opis

3 421
Marka, model, typ: Fiat Ducato Nr rejestracyjny: OP 

74569 Rodzaj pojazdu: Samochdd specjalny Nr nadwozia 
VIN: ZFA25000001556410 Rok produkcji: 2008 

Pojemnosc silnika(cm3): 2999,00 Moc silnika: 115,50 kW 
Przebieg (km): 1352231 Rodzaj paliwa: olej nap^dowy 

Badania techniczne: do 07.11.2020r.
Stan techniczny: adekwatny do przebiegu i okresu 

eksploatacji, wyeksploatowany technicznie.

Samochdd 20081.

Zagospodarowanie zuzytych sktadnikow rzeczowych maj^tku ruchomego odbywa si§:
a) zgodnie z §38 Rozporz^dzenia przez nieodptatne przekazanie na czas oznaczony lub 

nieoznaczony jednostce sektora finansow publicznych lub pahstwowej osobie prawnej, ktora 
nie jest jednostk$ sektora finansow publicznych,

b) zgodnie z §39 Rozporz^dzenia przez przekazanie w formie darowizny - o ile nie dojdzie do 
skutku zagospodarowanie sktadnikdw w sposob okreslony w lit.a - na rzecz:

1. jednostek sektora finansow publicznych lub pahstwowych osob prawnych, Wore nie s^ 
jednostkami sektora finansow publicznych;

2. jednostek organizacyjnych, o ktorych mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oswiatowe, nieb^d^cych jednostkami sektora finansdw publicznych, oraz fundacji lub 
organizacji pozytku publicznego, W6re prowadz^ dziatalnosc charytatywn^, opiekuhcz^, 
kulturaln^, lecznicz^, oSwiatow^, naukow^, badawczo-rozwojow^, wychowawcz^, sportowa 
lub turystyczna, z przeznaczeniem na realizacj§ ich celbw statutowych,

c) zgodnie z §2a ust.2 Rozporzadzenia poprzez likwidacj? - w przypadku nie 
zagospodarowania sktadnikbw w sposob okreslony w lit.a, lit.b oraz lit.c.

i. Jednostki wymienione w §38 Rozporzadzenia zainteresowane otrzymaniem sktadnikow 
majatku ruchomego wymienionych w niniejszym ogtoszeniu w formie nieodptatnego 
przekazania proszone sa o sktadanie pisemnych wnioskow do Opolskiego Wojewddzkiego 
Inspektora Transportu Drogowego w Opolu, ul. Wrodawska 170.
Wnioski mozna sktadac osobiscie, przestad poczta lub elektronicznie za posrednictwem 
skrzynki EPUAP na adres: /7542707627/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do 
15.11.2021 r. do godz.12.00 zawierajace:
a) nazw§, siedzib^ i adres jednostki sektora finansow publicznych lub pahstwowej osoby 

prawnej wyst^pujacej o nieodptatne przekazanie sktadnika rzeczowego majatku



ruchomego;
b) wskazanie skiadnika rzeczowego maj^tku ruchomego, ktorego dotyczy wniosek;
c) oswiadczenie, ze przekazany sktednik rzeczowy maj^tku ruchomego zostanie odebrany 

w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
d) zobowi^zanie do pokrycia wszelkich kosztow zwi^zanych z nieodplatnym przekazaniem;
e) uzasadnienie.

2. Podmioty wymienione w §39 Rozporzqdzenia zainteresowane nabyciem sktednikow maj^tku 
ruchomego wymienionych w niniejszym ogtoszeniu w formie darowizny proszone 
o sktadanie pisemnych wnioskow do Opolskiego Wojewodzkiego Inspektora Transportu 
Drogowego w Opolu, ul. Wroctewska 170. Wnioski mozna sktedac osobiscie, przeslac poczt$ 
lub elektronicznie za posrednictwem skrzynki EPUAP na adres: /7542707627/skrytka 
w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2021r. do godz.12.00 zawieraj^ce:
a) nazw^, siedzib^ i adres zainteresowanego podmiotu;
b) wskazanie skiadnika rzeczowego maj^tku ruchomego, ktorego wniosek dotyczy;
c) oswiadczenie zainteresowanego podmiotu, ze skiadnik rzeczowy maj^tku ruchomego 

zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
d) zobowi^zanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztow zwi$zanych z darowizny, 

w tym kosztow odbioru przedmiotu darowizny;
e) wskazanie sposobu wykorzystania skiadnika rzeczowego maj^tku ruchomego przez 

podmiot wnioskuj^cy o darowizny;
f) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu;
g) na z^danie OWITD, zainteresowany podmiot przekazuje statut albo inny dokument 

okreslaj^cy jego organizacj? oraz przedmiot dziaialnosci.
W celu uzyskania informacji dotycz^cej skiadnikow maj^tku ruchomego oraz ustalenia terminu 
ewentualnej wizji lokalnej prosz§ o kontakt z Wojewodzkim Inspektoratem Transportu Drogowego 
w Opolu pod nr tel. 77 474 21 22 z Pani^ Sylwiq Palmer w poniedziaiki i od wtorku do pi^tku 
w godzinach od 8.00 do 15.00.

Pisemne wnioski, ktore wpiyn^ po terminie pozostan^ w aktach sprawy bez otwarcia.
W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione w §38 ust.1 Rozporz^dzenia b^d^ 
zainteresowane nieodpiatnym przekazaniem, o przydziale skiadnika maj^tku ruchomego 
decyduje:

a) kolejnosc wpiywu wniosku do Inspektoratu - nast^pnie;
b) analiza wniosku co do uzasadnionych potrzeb i planowanego sposobu wykorzystania 

skiadnika maj^tku ruchomego przez podmiot wnioskuj^cy - nast^pnie;
c) Opolski Wojewbdzki Inspektor Transportu Drogowego w Opolu.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione w §39 ust.1 Rozporz^dzenia b^d^ 
zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale skiadnika maj^tku ruchomego 
decyduje:

a) kolejnosc wpiywu wniosku do Inspektoratu - nast^pnie;
b) analiza wniosku co do uzasadnionych potrzeb i planowanego sposobu 

wykorzystania skiadnika maj^tku ruchomego przez podmiot wnioskuj^cy - nast^pnie;
c) Opolski Wojewodzki Inspektor Transportu Drogowego w Opolu.

Odbior skiadnika maj^tkowego nast^puje po podpisaniu stosownych dokumentow i na koszt 
podmiotu, ktoremu zostan$ przekazane skiadniki maj^tku ruchomego.
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