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OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU 

RUCHOMEGO 

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BYDGOSZCZY  

 

Nasz znak: WIWa.2613.1.2023 

Dot. Sprawy nr:     pismo z dnia: 

 

 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2022 poz. 998). 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy informuje, że posiada zbędne składniki 

majątku ruchomego, zakwalifikowane do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych 

jednostek. 

Wykaz zbędnych składników majątku wraz z opisem stanu technicznego stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 ww Rozporządzenia, zainteresowane otrzymaniem 

składników rzeczowych majątku ruchomego w formie nieodpłatnego przekazania mogą 

składać pisemne wnioski zawierające:  

 

a) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki 

b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy 

c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie 

odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym, 

d) uzasadnienie 

e) dane kontaktowe 

 

                  Bydgoszcz, dnia 14.02.2023 

r. 
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Składanie wniosków: 

Wnioski należy składać do dnia 28.02.2023 r. do godziny 14:00 w kancelarii 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy,  

al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz  lub  

na adres: wiw.bydgoszcz@weterynaria.bydgoszcz.pl   

z oznaczeniem „Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku, 

WIWa.2613.1.2023”.  

  

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, wymienione w załączniku nr 1 można 

obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 do czasu składania 

wniosków po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 52/ 339- 21-32. 

 

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 ww 

rozporządzenia będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem składnika rzeczowego 

majątku ruchomego decyduje kolejność wpływu wniosków. 

 

 Nieodpłatne przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1) Powiatowe Inspektoraty Weterynarii - wszystkie 

1) www.bip.wiw.bydgoszcz.pl 
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