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PIWfk.211.1.2022 

                Ogłoszenie o zbędnym majątku i zużytych składnikach majątku ruchomego 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Oleśnicy. 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnicy działając na podstawie 

 § 6 ust. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego  

Skarbu Państwa ( Dz.U. z 2021 r., poz. 578) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki 

majątku ruchomego (wyszczególnione w zał. Nr 1). 

 Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku uwzględnia się w pierwszej 

kolejności potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.  

 

Zagospodarowanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Oleśnicy odbywa się poprzez:  

 

1. Nieodpłatne przekazanie lub darowiznę innym jednostkom.  

2. Sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.1.  

3. Likwidację poprzez utylizację o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w 

sposób określony w pkt.1 -2.  

 

Jednostki wymienione w przedmiotowym Rozporządzeniu mogą składać wnioski i oferty 

wysyłając na adres e mail: olesnica@wroc.wiw.gov.pl lub składać w sekretariacie do dnia 

01.04.2022 r. do godz. 14:30 z dopiskiem „Zbędne składniki majątkowe”. 

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia(data, godzina).  

Oględzin składników majątku można dokonać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Oleśnicy przy ul. 3 Maja 20 w godz. 9:00- 14:00 po uzgodnieniu telefonicznym 71 314 26 11 .  

Wszelkich dodatkowych informacji udziela zespół ds. administracyjnych.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu rozpatrzenia oferty.  

Administratorem danych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy , dalsze informacje 

znajdują się na stronie internetowej https://piw-olesnica.pl/  w zakładce RODO. 

 

 

Oleśnica, dnia 25 marca 2022 r. 
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Zał. Nr 1 

1. Telefon stacjonarny Siemens biurowy. 

2. Krzesło biurowe. 

3. Wieża Philips. 

4. Drukarka HP Laser Jet M125 a. 

5. Drukarka HP Laser Jet M1132 – 2 szt. 

6. Półka pod klawiaturę. 
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