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INFORMACJA O ZBĘDNYM RZECZOWYM SKŁADNIKU MAJATKU 

RUCHOMEGO 

 

Działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r.  

w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu 

Państwa (Dz. U. 2019. Poz. 2004) Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie informuje, że posiada zbędne rzeczowe 

składniki majątku ruchomego, z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania na czas 

nieoznaczony innej jednostce budżetowej. 

 

Jednostki budżetowe zainteresowane przejęciem składnika majątku proszone są  

o złożenie wniosku o treści zgodnej z postanowieniem § 38 ust. 4 w/w rozporządzenia.  

Wnioski należy złożyć w terminie do 7 czerwca 2021r. na adres: Instytut Pamięci 

Narodowej – KŚZpNP Oddział w Lublinie, ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin.  

O przekazaniu pojazdu będzie decydować kolejność wpływu wniosków.  

 

Przedmiotowy składnik można obejrzeć w siedzibie IPN pod adresem jak wyżej. 

Termin oględzin oraz bliższe informacje o zbędnym  składniku  majątku można uzyskać od 

pracowników Oddziałowego Biura Administracyjno – Gospodarczego p. Ewy Czaplińskiej 

pod numerem telefonu (81) 536 34 84 lub Magdaleny Małyska pod numerem telefonu 

(81)536-34-04. 

 

 

1. Dane pojazdu: Skoda Octavia Tour 
 

2. Skoda Octavia Combi Tour o nr rejestracyjnym LU 8986K 

- VIN- TMBJS41U178878894 

- rok produkcji - 2007 

- pojemność i moc silnika – 1896  

- wskazanie drogomierza – 282158 km 

- rodzaj nadwozia – combi  

- rodzaj silnika – diesel 

- rodzaj skrzyni biegów – manualna 

http://www.ipn.gov.pl/
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- rodzaj napędu – koła przednie 

- kolor powłoki lakierowanej – czarna perła 

- badanie tech. do 10.06.2021 r. 

- ubezpiecznie: InterRisk do 26.06.2021 r. 

 

Samochód używany do celów służbowych, regularnie i na bieżąco serwisowany.  
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