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Częstochowa,  09.05.2022r. 
 
 
 

Dot. ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 
 
 

Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie, zgodnie z par. 4 ust. 3 Instrukcji 

sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Miasta Częstochowy, 

stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 1502.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 

17 stycznia 2017r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku 

ruchomego Gminy Miasta Częstochowy, informują o możliwości przejęcia określonych 

składników mienia ruchomego wymienionych w załączniku do pisma. 

Jednostki zainteresowane przyjęciem wskazanych składników majątku ruchomego 

w formie nieodpłatnego przekazania mogą zgłaszać wnioski w ww. zakresie na piśmie lub 

drogą elektroniczną na adres adudek@tzn.edu.pl do dnia 27.05.2022r. (w przypadku 

otrzymania większej liczby wniosków o wyborze decydować będzie kolejność nadesłanych 

wniosków). 

 

 

 

 Karol Kaczmarek 

 dyrektor 

 Technicznych Zakładów Naukowych 
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Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie 09.05.2022r. 

nazwa i cechy numer inwentarzowy data przyjęcia cena zakupu (pln) ilość kategoria majątku (stan) propozycja zagospodarowania 

choinka VIc/52/3 01.06.1997                 180,00     1 
Zużycie z powodu wieloletniej  

eksploatacji 
 na odpady 

kanapa IV1/25/7 01.01.2007                 305,00     1 
Zużycie z powodu wieloletniej  

eksploatacji 
  na odpady 

krzesła VIa/8/2 30.09.1999                         -       38 
Uszkodzone blaty i siedziska  

oraz elementy metalowe 
(wielokrotnie spawane) 

 na odpady 

krzesło VIa/8/4/1 29.10.2004                         -       1 
Uszkodzone blaty i siedziska  

oraz elementy metalowe 
(wielokrotnie spawane) 

 na odpady 

krzesło obrotowe VIa/8/20 30.11.2008                 267,18     1 
Uszkodzone siedzisko i system 

mocowań,  rolki oraz pneumatyka 
 na odpady 

meblościanka III/25/1 01.06.1997                     0,08     1 
Zużycie z powodu wieloletniej  

eksploatacji 
 na odpady 

nosze sanitarne III/10/a/36 01.06.1997                     0,15     5 
Zużycie z powodu wieloletniej  

eksploatacji 
 na odpady 

roleta tekstylna VIc/52/1 10.10.2013                 669,36     1 
Uszkodzone, nie nadaje się  

do użytku 
 na odpady 

stoliki VIa/21/1 10.10.2013                         -       14 
Uszkodzone blaty i konstrukcja  

podstawy 
 na odpady 

stoliki VIa/21/2 29.10.2004                         -       6 
Uszkodzone blaty i konstrukcja  

podstawy 
 na odpady 

stół demonstracyjny VIa/22/1/1 01.06.1997                     0,69     1 
Uszkodzone blaty i konstrukcja  

podstawy 
 na odpady 

stoły laboratoryjne VIa/22/2 01.06.1997                     0,62     6 
Uszkodzone blaty i konstrukcja  

podstawy 
 na odpady 

szafa na telewizor VIa/17/a/1 01.06.1997                     0,24     1 
Zużycie z powodu wieloletniej  

eksploatacji 
 na odpady 

tablica Via/23/1 29.10.2004                         -       1 
Wyeksploatowane części 

 nawierzchni roboczej 
 na odpady 

wąż hydrantowy VIb/27/1 17.06.2009                 174,58     1 
Zużycie z powodu wieloletniej  

eksploatacji /brak atestu/ 
 na odpady 

wykładzina VIc/44/1 01.06.1997                     0,21     24 
Zużycie z powodu wieloletniej  

eksploatacji 
 na odpady 

zestaw segmentowy IVa/23/3 01.01.2007              1 098,00     1 
Zużycie z powodu wieloletniej  

eksploatacji 
 na odpady 

żaluzje VI/c/52/2 28.09.2007                 127,79     1 
Uszkodzone, nie nadaje się  

do użytku 
 na odpady 

 

 

 


