
 

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 

r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego  Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2004 ), z późn. zm. Instytut Pamięci 

Narodowej -Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie 

informuje, iż dysponuje zbędnym składnikiem majątku samochód marki  Skoda Octavia 

kombi,  przeznaczonym do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania na czas 

nieoznaczony  jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która 

nie jest jednostką sektora finansów publicznych, jedenastce samorządu terytorialnego zgodnie 

z przepisami ”Rozporządzenia”.  

Powyższe jednostki zainteresowane przejęciem składnika majątku proszone są o złożenie 

wniosku o treści zgodnej z postanowieniami  § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia. 

W następnej kolejności składnik rzeczowy majątku ruchomego , może być przekazany                               

w formie darowizny jednostkom o których mowa w § 39 ww. rozporządzenia. Zainteresowane 

jednostki przejęciem zbędnego składnika, proszone są o złożenie wniosku zgodnie z § 39 ust. 

3 ww. rozporządzenia . 

 

O przekazaniu zbędnego majątku ruchomego decydować będzie kolejność otrzymanych 

wniosków,  z zachowaniem kolejności podanej powyżej. 

 

Wnioski należy składać do dnia 27 sierpnia 2021 r. na adres: Biuro Administracyjno-

Gospodarcze IPN-KŚZpNP , ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. 

Samochód Skoda Octavia kombi można obejrzeć  do dnia 20 sierpnia 2021r. w miejscu 

przechowywania tj. Warszawa, ul.  Kłobucka 21. Termin oględzin oraz bliższych informacji               

o zużytym składniku majątku można uzyskać od Pana  Sławomira Szostka  tel.(22)581-85-54            

i Pani Agnieszki Gąsiniak tel. (22)581-89-41.  

 

Dane zbędnego składnika majątku ruchomego -samochodu osobowego: 

 

I. Skoda Octavia  Kombi o nr rej. WI5792J; 

 VIN TMBHE21Z582194196, 

 rok produkcji 2008, 

 liczba miejsc 5, lakier czarny perłowy, 

 silnik o pojemności 1968 cm3, moc 103 kW , 

 przebieg 342.000 km, 

 klimatyzacja automatyczna, 

 centralny zamek, 

 immobilizer + autoalarm, 

 samochód wymaga remontu min: wymiana turbiny rozrządu, naprawa klimatyzacji, 

wymiana kompletnego sprzęgła wraz z kołem dwumasowym, głowica silnika, 

 badania techniczne do 23.07.2021 r. 

 

 
 


