
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
https://bip.ipn.gov.pl/bip/zbedne-skladniki-majat/3133,Informacja-o-zbednych-skladnikach-rzeczowych-majatku-rucho
mego-samochody-osobowe.html
2023-05-16, 18:11

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku
ruchomego – samochody osobowe – Oddział IPN w
Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 31.01.2019 Rejestr zmian

 Działając zgodnie z Rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie
szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
(Dz.U. z 2017r. Nr.0, poz. 729) Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku informuje, że posiada zakwalifikowane do
kategorii zbędnych składników rzeczowego majątku ruchomego - samochody osobowe:

Skoda Octavia Combi Classic 1.

Peugeot Partner Tepee Outdoor Kombi2.

Citroen Berlingo3.

z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania państwowej jednostce budżetowej.

Dane pojazdów

Skoda Octavia Combi Classic  GD 693KU1.

Samochód osobowy Skoda Octavia Combi Classic, kolor – czerń

VIN: TMBJS41U478878890

Rok produkcji – 2007

Silnik –  diesel o poj. 1896 cm3, moc 105 KM

Przebieg – 350 000 km

Badanie tech. do 15.06.2019, ubezpieczenie PZU do 26.06.2019

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

https://bip.ipn.gov.pl/bip/rejestr/3133,dok.html


Wyposażenie:

Samochód fabrycznie wyposażony w immobiliser z transponderem, ABS,
 elektrycznie ustawiane lusterka , poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna
pasażera, regulowana kierownica , radio cd , alarm , elektrycznie
sterowane szyby przednie, czujniki parkowania tylne, wspomaganie
kierownicy, podgrzewane lusterka boczne , centralny zamek, klimatyzacja manualna koło
zapasowe 

Samochód używany do celów służbowych, regularnie i na bieżąco serwisowany. Wymieniony
jest rozrząd i pompa wodna, amortyzator tył, (2018) , wcześniej – w 2016 wymieniono turbinę,
tuleje wahaczy przedniej osi, w 2014 przy przebiegu 268500 wymieniono sprzęgło. Samochód
mimo dużego przebiegu jest zadbany i na bieżąco serwisowany.

Uszkodzony czujnik ABS, uszkodzone świece żarowe, świeci się kontrolka awarii silnika i silnik
nie przekracza 3000 obrotów.

Peugeot Partner Tepee Outdoor Kombi  GD 697KU1.

Nr VIN VF37J9HL0DJ780586

Rok produkcji - 2013

Silnik - diesel 1560,00 cm3, 84,00 kW;

5 drzwi, w tym 2 przesuwne

Przebieg 300 500 km

Badanie techniczne ważna do 25.09.2019; ubezpieczenie PZU ważne do 30.09.2019;

Wyposażenie – hak demontowalny, ABS , elektrycznie ustawiane lusterka , poduszka
powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasażera, regulowana
kierownica, radio cd, alarm, elektrycznie sterowane szyby przednie, czujniki parkowania tylne,
 wspomaganie kierownicy , podgrzewane lusterka boczne , centralny zamek, imobilizer,
klimatyzacja automatyczna, koło zapasowe pełnowymiarowe, podłokietniki dla kierowcy i
pasażera;

Samochód używany do celów służbowych, regularnie i na bieżąco serwisowany według zaleceń
producenta oraz naprawiany w zależności od potrzeb. Naprawy: przy przebiegu 120 000 km
wymiana rozrządu i pompy wody; przy przebiegu 190 000 km i przy 260 000 km – wymiana
sprzęgła; przy 260 000 km – wymiana rozrządu i pompy wodnej i skrzyni biegów;

Citroen Berlingo typu kombi  GD 694KU1.

Kolor – niebieski,



Rok produkcji  2012

Nr VIN VF77J9HL0CJ560346

Ubezpieczenie – ważne do 22.04.2019, badanie tech. Do 17.04.2019

Silnik – diesel o poj. 1600 cm3 i mocy 84kW (115 KM)

Przebieg – 313 448 km

Samochód używany do celów służbowych, regularnie i na bieżąco serwisowany według zaleceń
producenta oraz naprawiany w zależności od potrzeb. Naprawy: przy przebiegu 180 000 km
wymiana kompletu rozrządu;

Wyposażenie: hak, ABS + BAS + EBD, elektrycznie ustawiane lusterka , poduszka
powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasażera, regulowana kierownica na wysokość i
głębokość, radio cd, alarm, elektrycznie sterowane szyby przednie, czujniki parkowania tylne,
 wspomaganie kierownicy ,  centralny zamek, imobilizer, klimatyzacja automatyczna, koło
zapasowe pełnowymiarowe, tempomat, sterownik do radia w kierownicy, trzy osobne fotele
tylne, demontowalne;

 Państwowe jednostki budżetowe zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są
o złożenie wniosku o treści zgodnej z postanowieniami § 38 ust. 4 w/w rozporządzenia.

Wnioski należy złożyć w terminie do 15.02.2019. na adres: Oddziałowe Biuro Gospodarczo-
Administracyjne Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Oddział w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk

Samochody można obejrzeć w siedzibie o/IPN pod adresem jak wyżej. Termin oględzin oraz
bliższe informacje o samochodach można uzyskać pod numerami telefonu: 58 660 67 07 lub e-
mail: danuta.sadowska@ipn.gov.pl
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