
Wojewodzki Inspektorat Transportu Drogowego 
w Opolu, ul. Wrodawska 170 

45-836 Opole 
tel. (77) 4742122 
fax. (77) 4746873

Opole, 22.02.202 lr.

Ogloszenie o zb^dnych i zuzytych skladnikach maj^tku ruchomego Wojewodzkiego 
Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Stosownie do Rozporzadzenia Rady Minislrow z dnia 21 pazdziernika 2019r. w sprawie 
szczegolowego sposobu gospodarowania skladnikami rzeczowymi maj^tku ruchomego Skarbu 
Pahstwa (Dz. U. z 2019r. poz. 2004) Wojewodzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu 
informuje o zb?dnym i zuzytym skladnikiem majqtku ruchomego przeznaczonego do 
nieodplatnego przekazania/darowizny zgodnie z § 38 i 39 ww. rozporzadzenia:

W- Nazwa
przedmiotu

Opisnr inwentarzowe

42 31
Nadstawki A16 1154; 1155; 1157z2003r Szafki zuzyte, uszkodzone zawiasy, zamki, 

drzwiczki. Wyrobione scianki boczne 
uniemozliwiajqce zamontowanie zawiasow

1.
Szafa A26 1148; 1149; 1150;1153z 

2003r;2.

3. Szafa A26N 1160 z 2003r

Podmioty wymienione w § 38 i 39 ww. rozporzijdzenia zainteresowane nieodptatnym 
przekazaniem/darowizng proszone o zlozenie pisemnych wnioskbw do Opolskiego Wojewodzkiego 
Inspektora Transportu Drogowego w Opolu, ul. Wroclawska 170, 45-836 Opole w nieprzekraczalnym 
tenninie do dnia 26.02.2021r. do godz.12.00.
Wniosek o nieodplatne przekazanie/darowizn? sktadnika rzeczowego majgtku ruchomego powinien 
zawierac w szczegolnosci:
1) nazw?, siedzib? i adres podmiotu wyst^puj^cego o nieodplatne przekazanie/darowizn^ skladnika 

rzeczowego maj^tku ruchomego;
2) wskazanie skladnika rzeczowego majfjtku ruchomego, ktorego dotyczy wniosek;
3) oswiadczenie, ze przekazany skladnik rzeczowy maj^tku ruchomego zostanie odebrany w terminie 

i miejscu wskazanym w protokole zdawczo - odbiorczym oraz zobowi^zanie do pokrycia kosztow 
zwi^zanych z darowizn^ w tym kosztow demontazu oznaczeh i sygnalizacji 1TD.;

4) statut zainleresowanego podmiotu (w przypadku darowizny);
5) uzasadnienie.
Szatki mozna ogl^dac w siedzibie WITD w Opolu, przy ul. Wroclawskiej 170 w dm robocze w godz. ;0 
-11 do dnia 26.02.2021 po uprzednim telefonicznym ustaleniem tcrminu z Pani^ Haling Majchrzyk pod 
telefonu (77) 4742122 w godzinach od 8.00 do 10.00 .

O wyborze decydowac b?dzie kolejnosc wplywu wniosku do Wojewodzkiego Inspektoratu 
Transportu Drogowego w Opolu. Wnioski podmiotow, ktore w ostatnich 4 latach otrzymaly od 
WITD w Opolu darowizny lub w nieodplatne uzytkowanie skladnik maj^tku - tego samego 
rodzaju co w niniejszym ogloszeniu, b?di| rozpatrywane tylko w przypadku braku innych 
podmiotow ch^tnych na zaoferowane pojazdy.
Odbior szafek nast^puje po podpisaniu stosownych dokumentow i na koszt podmiotu, ktoremu 
przekazano skladniki.
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