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OGŁOSZENIE  

z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

o zbędnych składnikach majątku ruchomego 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie 

 

 Działając na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 

2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 176), zwanego 

dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Krakowie posiada następujące zbędne składniki majątku ruchomego: 

 

Lp. Nazwa wyposażenia Uwagi Ilość sztuk 

1. 

Switch Planet FNSW 2401  Nr inw. 013-31-6                         

sprawny 

 

1 

 

 

2. 

Switch D-link Des 3526 Nr inw. 013-31-4 

sprawny 

 

1 

3 

Drukarka HP 

K8600TH9702206P 

Nr inw. 013-30-11 

patrz załącznik ekspertyza 

1 

4 

Drukarka A3 HP Jnk Jet CP 

1700                   

TH41E11081 

Nr inw. IV-491-2-9 

patrz załącznik ekspertyza 

 

1 

 

 

5 

Drukarka Canon Pixma 

iX7000                

ABN512705 

Nr inw. 013-30-53 

patrz załącznik ekspertyza 

 

1 

6 

Drukarka Develop Ineo 165 

AOXX125001269 

Nr inw. 013-30-60 

patrz załącznik ekspertyza 

1 

7 

Urządzenie wielofunkcyjne 

Lexmark PRO 905               

S2742924 

Nr inw. 013-30-40 

patrz załącznik ekspertyza 

 

1 

 

 

8 

Drukarka Oki B 430             

AF97051324AO 

Nr inw. 013-30-8 

patrz załącznik ekspertyza 

 

1 

9 
Drukarka Oki B 430             Nr inw. 013-30-10 1 



2 

 

 

 

AF97051326AO patrz załącznik ekspertyza 

10 

Drukarka Oki B 430              

AF97051321AO 

Nr inw. 013-30-6 

patrz załącznik ekspertyza 

 

1 

 

 

11 

Drukarka HP DJet 5550   

Nr ser. brak 

Nr inw. IV-491-15-13-3 

patrz załącznik ekspertyza 

 

1 

12 

Drukarka HP 2200 DN                                          

SJPKGC98612 

Nr inw. IV-491-7-27 

patrz załącznik ekspertyza 

1 

 

 Wyżej wymienione składniki rzeczowego majątku ruchomego zostały 

zakwalifikowane do kategorii majątku zbędnego. 

  W związku z powyższym, zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia, zużyty i zbędny 

składnik majątku ruchomego może być przekazany nieodpłatnie innej jednostce 

{tj. państwowej jednostce budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)} lub jednostce 

samorządu terytorialnego, na jej pisemny wniosek.  

Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

  1)   nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika 

rzeczowego majątku ruchomego; 

  2)   wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy; 

  3)   oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany 

w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym. 

 

Uwaga: Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego 

uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby państwowych jednostek budżetowych. 

 

 

Zgodnie z § 39 ust. 1 Rozporządzenia Jednostka może dokonać również darowizny 

składnika rzeczowego majątku ruchomego także na rzecz jednostek organizacyjnych, 

o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, 

oraz fundacji i 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. 

Wniosek o dokonanie darowizny powinien zawierać w szczególności statut zainteresowanego 

podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, wskazanie sposobu wykorzystania składnika 

rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych 

z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny. 

 

http://lexonline-04.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a2&full=1
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 Wnioski należy składać w terminie do dnia 2 września 2016 r. w Sekretariacie pok. 

218, Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków lub przesłać pocztą na adres: Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków. 

Wniosek powinien być skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Krakowie Pana Rafała Rosteckiego.  

Zbędne składniki majątku ruchomego można zobaczyć w Krakowie przy Placu Na 

Stawach 3. 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Ekspertyzy  drukarek. 
 

 


