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Ogłoszenie o 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 2022r. poz.998 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Transportu 
Drogowego w Krakowie informuje o zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do 
nieodpłatnego przekazania jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, 
która nie jest jednostką sektora finansów publicznych, zgodnie z §38 ww. rozporządzenia.

Wykaz składników majątku ruchomego 

Lp. Nazwa 
przedmiotu

Rok 
produkcji Opis

1 2 3 4

1. Samochód 
specjalny 2008

Marka, model, typ: Fiat Ducato
Nr rejestracyjny: KR 3KP78

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny
Nr nadwozia VIN: ZFA25000001554362

Pojemność silnika (cm3): 2999,00
Moc silnika: 115,50 kW
Przebieg (km): 149 668

Rodzaj paliwa: olej napędowy
Badania techniczne: do 04.08.2023r.

Stan techniczny: adekwatny do przebiegu i okresu 
eksploatacji, wyeksploatowany technicznie.

Jednostka sektora finansów publicznych lub państwowa osoba prawna, która nie jest jednostką 
sektora finansów publicznych wymienione w §38 zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem 
proszone są o złożenie 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 emaila (a następnie w formie pisemnej) na adres sekretariat@krakow.witd.gov.pl, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2023r. do godz.12.00.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego powinien zawierać 
w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby 
prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych;

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego dotyczy wniosek;
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany 

w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
4) uzasadnienie.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 
w Krakowie

ul. Bratysławska 5
31-201 Kraków

tel. (12) 416 51 20
fax. (12) 416 51 30



W celu uzyskania informacji dotyczącej nieodpłatnego przekazania składnika majątku 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.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione w §38 ust.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. 

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 przekazano składnik.

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO

Z up.

Tomasz Wojtanowski
Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego

Inspektora Transportu Drogowego
(podpis elektroniczny)
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