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  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego  

Urzędu Skarbowego w Pyrzycach 

 

 Urząd Skarbowy w Pyrzycach informuje, o posiadaniu zbędnych i zużytych składnikach 

rzeczowych majątku ruchomego, które ujęto w załączonym do ogłoszenia wykazie. 
Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego zgodnie § 8 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), 

mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawy, nieodpłatnego przekazania 

oraz darowizny. 
 Stosownie do treści ww. rozporządzenia, składniki ujęte w wykazie mogą być: 
1) nieodpłatnie przekazane innym jednostkom budżetowym wskazanym w § 38 ust. 1, bez 

zastrzeżeń obowiązku zwrotu, 
2) sprzedane, 
3) darowane na rzecz jednostek wymienionych w §  39 ust. 1. 
 Warunkiem nieodpłatnego przekazania lub darowizny wskazanych składników 

rzeczowych majątku ruchomego jest złożenie pisemnego wniosku, zgodnie z § 38 ust. 3-5 oraz §  

39 ust. 4 cytowanego rozporządzenia.  
  Warunkiem sprzedaży wskazanych składników rzeczowych majątku ruchomego jest 

złożenie oferty, która powinna zawierać: 
- imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta, 

- nazwę i ilość wybranego składnika rzeczowego majątku, z podaniem numeru pozycji 

w wykazie. 

 W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych tym samym 

składnikiem rzeczowym majątku ruchomego, Urząd Skarbowy w Pyrzycach przeprowadzi 

aukcję pomiędzy tymi oferentami. 
 Wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży należy kierować 

do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pyrzycach, w terminie do dnia 6 września 2019 r. 
  Wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania oraz darowizny będą rozpatrywane na 

bieżąco, natomiast wnioski dotyczące sprzedaży w dniu 11 września 2019 r. 
 

Osobami upoważnionymi do kontaktu w przedmiotowej sprawie są: 
 Anna Lubowiecka tel. 91 57 89 152, mail: anna.lubowiecka@mf.gov.pl 
 Natalia Głownia tel. 91 57 89 152, mail: natalia.glownia@mf.gov.pl 

 

 
 

mailto:us.pyrzyce@mf.gov.pl

