
Warszawa, dnia: 21 listopada 2022 r.
Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

w Warszawie
ul. Czereśniowa 98; 02-456 Warszawa

tel. 22 863 9012, faks 22 863 90 15

WAO.2613.1.2022

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Warszawie przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania/darowizny.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie działając w oparciu 
o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r., w sprawie szczegółowego sposobu 
gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004 z późn. 
zmianami) informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do 
nieodpłatnego przekazania/darowizny. Wykaz składników przeznaczonych do przekazania/darowizny 
zawiera załącznik nr 1.
1. Nieodpłatne przekazanie podmiotom wymienionym w paragrafie § 38 ust. ww. rozporządzenia,
2. Darowizna podmiotom w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Przy gospodarowaniu zbędnymi/zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w pierwszej 
kolejności uwzględnia się potrzeby jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku braku 
chętnych do zagospodarowania składników wymienionych w załączniku w sposób określony w pkt. 1 
lub 2 zostaną wówczas zlikwidowane.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem składników mogą składać pisemne wnioski zgodnie ze 
stosownymi załącznikami nr 2, nr 3 w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.
1. za pośrednictwem ePUAP;
2. pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@maz.winb.gov.pl (wnioski przekazane pocztą 
elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na adres Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa);
3. pocztą na adres  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Czereśniowa 98, 
02-456 Warszawa lub osobiście w siedzibie organu.

W przypadku gdy przynajmniej dwie jednostki wymienione w §38 oraz §39 w/w 
rozporządzenia będą zainteresowane tym samym przedmiotem wnioski rozpatrywane będą według 
kolejności zgłoszonych wniosków oraz z uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składników majątku.

Oględzin składników majątku można dokonać w siedzibie Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Warszawie ul. Czereśniowa 98 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. zbędnych/zużytych składników udzieli osoba 
uprawniona do kontaktów: Katarzyna Kozieł tel. 22 863 90 12, e-mail: kancelaria@maz.winb.gov.pl.

Załączniki:
1. Wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do 

nieodpłatnego przekazania
2. Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego
3. Wniosek o dokonanie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego
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/podpisano elektronicznie/
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