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OGŁOSZENIE 

o przekazaniu zbędnego lub zużytego majątku ruchomego 

Krajowa Informacja Skarbowa, zgodnie z § 8 ust. I Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami 

majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 20 17 r. poz. 729) in fonnuje, że posiada zbędne składnik i rzeczowe 

majątku ruchomego: kostkarkę oraz witrynę sałatkową. 

Lp. Nazwa składnika 
Nr inwentarzowy Data nabycia Opis stanu technicznego/ uwagi Cena 

ma_jątku 

I 

2 

kostkarka O 110-809/1535-T PT z 28.12.2018 r. urządzenie w stanie dobrym, 500,00 zł 
nieużywane od ponad 10 lat, 
wymaga serwisu, oczyszczenia 

witryna sałatkowa 0110-809/ 1532-T PT z 28. 12.20 I 8 r. urządzenie przestarzałe, nie 500,00 zł 
używane, w dobrym stanie, 
wymaga serwisu 

Zbędne i zużyte składn iki rzeczowe majątku ruchomego, zgodnie z § 8 ust. I rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 20 I 7 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 

niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729), mogą być przedmiotem 

sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania oraz darowizny. 

W związku z brakiem zainteresowania jednostek budżetowych wyżej wym ienionymi 

składnikami majątku ruchomego, majątek ten może zostać sprzedany zainteresowanym podmiotom. 

Warunkiem sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego jest złożenie oferty, która 

powinna zawierać : 

• imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta, 

• nazwę wybranego składnika rzeczowego majątku wraz z podaniem numeru pozycji 

z tabel i powyżej. 

W przypadku, gdy co najmn iej dwóch oferentów będzie zainteresowanych tym samym 

RODO - ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej www.kis.gov.pl w zakładce Organizacja - Ochrona Danych Osobowych oraz na tablicach informacyjnych Krajowej 
Informacji Skarbowej. 
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składnikiem rzeczowym majątku ruchomego, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Ceny zostały określone na podstawie wartości początkowej składników majątku 

z uwzględnieniem ich stanu zużycia . 

Wnioski dotyczące sprzedaży należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej , w terminie do 

7 dni od daty publikacj i na adres: 

Krajowa Informacja Skarbowa 

ul. Teodora Sixta 17 

43-300 Bielsko-Biała 

mail: kis!@mf.gov.pl 

Składnik i majątku ruchomego znajdują s ię na terenie Krajowej Informacj i Skarbowej w Wydziale 

w Będzinie. 

Dodatkowych in formacj i udziela: 

Iwona Migalska tel. 33 472 79 29 
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