
SAT.2613.5.2021        Kraków, 02.09.2021r.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie

Stosownie do  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie 
szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu 
Państwa (Dz.U. z 2019r. poz. 2004 z późniejszymi zmianami) i na podstawie Protokołu 
z przeprowadzonej oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego z dnia 
11 sierpnia 2021 roku - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie informuje 
o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego 
przekazania, darowizny lub sprzedaży.

Szczegółowy wykaz składników majątku ruchomego znacznej wartości przeznaczonych do 
nieodpłatnego sprzedaży, przekazania lub darowizny przedstawiono w załączniku do niniejszego 
ogłoszenia.

Zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego odbywa się:
a) zgodnie z §2a ust.3 Rozporządzenia poprzez sprzedaż;
b) zgodnie z §2a ust.3 pkt.1 Rozporządzenia przez nieodpłatne przekazanie na czas oznaczony lub 

nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie 
jest jednostką sektora finansów publicznych -  - o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie 
składników w sposób określony w lit.a);

c) zgodnie z §2a ust.3 pkt.2 Rozporządzenia przez przekazanie w formie darowizny - o ile nie 
dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w lit.a) - na rzecz:
i. jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są 

jednostkami sektora finansów publicznych,
ii. jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub 
organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, 
kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową 
lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych,

d) zgodnie z §2a ust.2 Rozporządzenia poprzez likwidację - w przypadku nie zagospodarowania 
składnika w sposób określony w lit.a), lit.b) oraz lit.c).

1. Podmioty zainteresowane zakupem zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku 
ruchomego wymienionych w załączniku proszone są o składanie pisemnych ofert do 
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Krakowie, 
ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków do pok. 2 (Sekretariat) w poniedziałki od godziny 8.00 do 
16.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w nieprzekraczalnym terminie do  
15.09.2021r. do godz.12.00. W przypadku ofert kupna należy na kopercie umieścić następujące 
informacje: „Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego – nie otwierać do 15 września 
2021 roku do godziny 12.00”. 
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a) Podmioty zainteresowane nabyciem zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku 
ruchomego wymienionych w załączniku obowiązane są do złożenia pisemnej oferty kupna;

b) oferta musi zawierać:
i. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

ii. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego dotyczy oferta;
iii. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
iv. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży lub 

że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji jego oględzin.
c) w przypadku, gdy dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku 

ruchomego pomiędzy tymi oferentami Inspektorat może przeprowadzić dodatkową aukcję;
d) wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie zawartej pomiędzy stronami 

Umowy przekazania,  niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na konto wskazane w tejże 
Umowie. Zapłata następuje w momencie, gdy kwota stanowiąca cenę nabycia, będzie 
w faktycznym posiadaniu Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu 
Drogowego w Krakowie.

2. Jednostki wymienione w §2a ust.3 pkt.1 Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników 
majątku ruchomego wymienionych w załączniku w formie nieodpłatnego przekazania proszone są 
o składanie pisemnych wniosków do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu 
Drogowego w Krakowie, ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków do pok. 2 (Sekretariat) 
w poniedziałki od godziny 8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub 
za pomocą faksu (a następnie w formie pisemnej) nr (12) 416-51-30, w nieprzekraczalnym terminie 
do 15.09.2021r. do godz.12.00 zawierające:
a) nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej 

występującej o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego dotyczy wniosek;
c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany 

w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
d) zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nieodpłatnym przekazaniem;
e) uzasadnienie.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione w §2a ust.3 pkt.1 Rozporządzenia będą 
zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje:

a) analiza wniosku co do uzasadnionych potrzeb i planowanego sposobu wykorzystania składnika 
majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący – następnie;

b) kolejność wpływu wniosku do Inspektoratu – następnie;
c) Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Krakowie. 

3. Podmioty wymienione w §2a ust.3 pkt.2 Rozporządzenia zainteresowane nabyciem składników 
majątku ruchomego wymienionych w załączniku w formie darowizny proszone są o składanie 
pisemnych wniosków do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego 
w Krakowie, ul. Bratysławska 5, 31-201 Kraków do pok. 2 (Sekretariat) w poniedziałki od godziny 
8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za pomocą faksu 
(a następnie w formie pisemnej) nr (12) 416-51-30, w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2021r. 
do godz.12.00 zawierające:
a) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu;
b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
c) oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie 

odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;



d) zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, 
w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;

e) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot 
wnioskujący o darowiznę;

f) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu;
g) na żądanie MWITD, zainteresowany podmiot przekazuje statut albo inny dokument określający 

jego organizację oraz przedmiot działalności.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione w §2a ust.3 pkt.1 Rozporządzenia będą 
zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje:

a) analiza wniosku co do uzasadnionych potrzeb i planowanego sposobu wykorzystania składnika 
majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący – następnie;

b) kolejność wpływu wniosku do Inspektoratu – następnie;
c) Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Krakowie. 

W celu uzyskania informacji dotyczącej składników majątku ruchomego oraz ustalenia terminu 
ewentualnej wizji lokalnej proszę o kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego 
w Krakowie pod nr tel. (12) 416-51-24 z Panią Marią Kozieł w poniedziałki od godziny 8.00 do 
16.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pisemne wnioski lub oferty, które wpłyną po terminie zostaną odesłane, a w przypadku braku takiej 
możliwości pozostaną w aktach sprawy bez otwarcia.

Odbiór składnika majątkowego następuje po podpisaniu stosownych dokumentów i na koszt 
podmiotu, któremu zostaną przekazane składniki majątku ruchomego.

.

 



Załącznik do ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 
WITD w Krakowie SAT.2613.5.2021 z dnia 02.09.2021r.

Uwagi na temat stanu technicznego, przyczyny zakwalifikowania do 
zagospodarowania

Lp. Nazwa składnika majątku Typ wagi Rok zakupu Ilość
Stan techniczny Opis

Wartość 
początkowa

Wartość jednostkowa 
(określona na podstawie 

przeciętnych cen stosowanych w 
obrocie rzeczami tego samego 

rodzaju i gatunku,                               
z uwzględnieniem ich stanu i 

stopnia zużycia oraz popytu na nie)

1. WAGA TYPU SAW 10C/II Waga SAW 10C II 2014 1 szt. Sprawna Bez ważnej legalizacji 25 830,00 258,30

2. WAGA TYPU SAW 10C/II Waga SAW 10C II 2014 1 szt. Sprawna Bez ważnej legalizacji 25 830,00 258,30

3. WAGA TYPU SAW 10C/II Waga SAW 10C II 2014 1 szt. Sprawna Bez ważnej legalizacji 27 232,20 272,32

4. WAGA TYPU SAW 10C/II Waga SAW 10C II 2014 1 szt. Sprawna Bez ważnej legalizacji 27 232,20 272,32


		2021-09-02T10:10:53+0000
	Paweł Kucharczyk




