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Informacja o samochodzie osobowym będącym zużytym składnikiem rzeczowym 

majątku ruchomego i możliwości jego nieodpłatnego przekazania 

 

Zgodnie z § 7 ust. 2 oraz § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004), zwanego dalej „rozporządzeniem”,  

oraz § 19 ust. 2 i § 20 Instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowego 

majątku ruchomego i wartościami niematerialnymi i prawnymi będącymi w dyspozycji IPN  

oraz sposobu i trybu ewidencjonowania tego majątku stanowiącej załącznik do zarządzenia  

nr 77/19 Prezesa IPN-KŚZpNP z dnia 23 grudnia 2019 r. z późn. zm. Oddział Instytutu 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

w Białymstoku z siedzibą przy ul. Warsztatowej 1A, 15-637 Białystok informuje  

o samochodzie osobowym będącym zużytym składnikiem rzeczowym majątku ruchomego 

i możliwości jego nieodpłatnego przekazania innemu organowi lub jednostce, o których 

mowa w § 1 rozporządzenia, jednostce samorządu terytorialnego lub instytucji 

gospodarki budżetowej. 

  

 

Dane dotyczące składnika rzeczowego majątku ruchomego: 

Rodzaj i typ: samochód osobowy Škoda Octavia II 2.0 TDI-CR MR`09  

 nr rejestracyjnym  BI 0711 K 

 silnik o pojemności 1968 cm3 

 skrzynia manualna  

 lakier: metalic, kolor grafitowy 

 wersja Ambiente 

 Autoalarm z czujnikiem ruchu 

 nr VIN TMBCE61Z4B8025339 

Stan techniczny: zużyty 

 rok produkcji 2010 

 przebieg: 404 383 km 

 badanie techniczne do 16.11.2021 r. 



2/2 
 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

Oddział w Białymstoku 

ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok 

adres do korespondencji: ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok 

tel. (85) 66 45 703, faks (85) 66 45 700 

www.ipn.gov.pl  

Stan prawny: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku jest jedynym 

właścicielem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego 

przedmiotem ogłoszenia 

wartość: 16 900 zł 

 

Szczegółowych informacji dotyczących składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego 

przedmiotem ogłoszenia udzieli pracownik zatrudniony w Oddziale IPN-KŚZpNP  

w Białymstoku w dniach 6 - 9 kwietnia 2021 r. w godz. 1000 – 1300 tel. 85 664 57 51  

lub 606 906 833. 

 

 

Warunki nieodpłatnego przekazania  

Organ, o którym mowa w § 1 rozporządzenia, albo kierownik jednostki, jednostki samorządu 

terytorialnego lub organu wykonującego funkcję organu założycielskiego wobec instytucji 

gospodarki budżetowej zainteresowany nieodpłatnym przekazaniem na czas nieoznaczony 

wskazanego wyżej składnika majątku proszony jest o złożenie pisemnego wniosku 

zawierającego co najmniej dane wskazane w § 38 ust. 4 pkt 1-4 rozporządzenia w terminie  

do 19 kwietnia 2021 r. do godziny 900. 

 

 

 


