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Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że posiada do zagospodarowania zużyte składniki 

rzeczowe majątku ruchomego stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 

1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku odbywa się poprzez:

a) Nieodpłatne przekazanie lub darowiznę innej jednostce,

b) Sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób 

określony w ppkt. a),

c) Likwidację, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony 

w ppkt. a) – b).

2. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek 

jednostek, o której mowa w § 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego. 

Darowizna może być dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych

w § 39 ust. 1 rozporządzenia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Sprzedaż może być dokonana w trybie:

1) przetargu publicznego;

2) publicznego zaproszenia do negocjacji;

3) aukcji.

3. Pisemne wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 54/54 00-922 Warszawa lub składać

w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w kancelarii ogólnej do dnia 30.09.2021 do godz. 

15:00 z dopiskiem na kopercie „Zużyte składniki majątkowe” lub przesłać mailowo na adres 

biuro.dyrektora.generalnego@klimat.gov.pl

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu (data, godzina) do Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska.

4. Wskazane składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Ministerstwa Klimatu

i Środowiska w dniach poniedziałek-piątek w godz. 9:00 – 14:00 po uprzednim zgłoszeniu 

telefonicznym 22 36 92 860 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

biuro.dyrektora.generalnego@klimat.gov.pl 
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5. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowy sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego Ministerstwa Klimatu

i Środowiska reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r.

(Dz. U. z 2021 r. poz. 578).

Załącznik nr 1 Informacji o zbędnych i zużytych składnikach

rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska

Grzegorz Mroczek
Dyrektor Generalny
Dyrektor Generalny
/ – podpisany cyfrowo/

Składniki ŚT

Lp. Nazwa Ilość 
szt.

Numer 
inwentarzowy

Data 
zakupu

Wartość 
początkowa/

księgowa 
brutto

Wartość 
rynkowa Uwagi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

Skoda Superb
nr rej. WU 9394K,
rok produkcji 2011,
nr VIN: 
TMBAB73T4C9037940,
PRZEBIEG 187.000 km

1 ST-741-064958 2020.12.31 92 865,00 14 866,00   

stan 
techniczny 

pojazdu  
wymaga 
nakładów 

finansowych

2.

Skoda Superb
nr rej. WU 9395K,
rok produkcji 2011,
nr VIN: 
TMBAB73T4C9037906,
PRZEBIEG 154.000 km

1 ST-741-064957 2020.12.31 92 865,00 14 866,00   

stan 
techniczny 

pojazdu  
wymaga 
nakładów 

finansowych

3.

Skoda Octavia
nr rej. WU 7404K,
rok produkcji 2007,
nr VIN: 
TMBCS61Z182080786,
PRZEBIEG 145.000 km

1 ST-741-064956 2020.12.31 77 106,00 4 916,00   

stan 
techniczny 

pojazdu  
wymaga 
nakładów 

finansowych
Razem 3   262 836,00   
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