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Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Gdańsku, działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego  

Skarbu Państwa  (tekst jedn.: Dz. U. z 2022, poz. 998), zwanego dalej „rozporządzeniem”, 

informuje, że posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego – lekką przyczepę 

samochodową, z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania jednostce sektora finansów 

publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów 

publicznych. 

DANE PRZYCZEPY: 

Marka / model: RYDWAN/R-EU-L1. 

Rok produkcji: 2014. 

Nr rejestracyjny: GD 8168X 

Wymiary: 307cm x 176cm . 

Dopuszczalna ładowność: 750 kg. 

DOKUMENTY: 

Dowód rejestracyjny, 

Potwierdzenie zawarcia polisy OC  do 04.12.2022 

Świadectwo zgodności WE, 

Instrukcja obsługi i eksploatacji. 

WYPOSAZENIE PPRZYCZEPY – stelaż, plandeka i koło zapasowe. 

 

Jednostki sektora finansów publicznych lub państwowe osoby prawne, które nie są 

jednostkami sektora finansów publicznych zainteresowane przejęciem  składnika majątku 

proszone są o złożenie wniosku o treści zgodnej z postanowieniami § 38 ust. 4 rozporządzenia. 

O przydziale majątku decydować będzie kolejność otrzymanych wniosków. Wniosek powinien 

również zawierać oświadczenie, że składający  zapoznał się ze stanem technicznym wskazanego 

we wniosku składnika majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji 

z oględzin. 

Wniosek należy złożyć w terminie do 22.08.2022 r. na adres:  

Instytut Pamięci Narodowej -Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

Oddział w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk. 

Przyczepę można oglądać w siedzibie Oddziału IPN-KŚZpNP w Gdańsku 

przy al. Grunwaldzkiej 216 w terminie od 25.07.2022 r. do 12.08.2022 r. w godzinach:  

08.30-14.30, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. 

Termin oględzin i dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  784 465 126 

lub (58) 660 67 02. 

Z poważaniem 
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