URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
www.ums.gov.pl
tel.: 91-4403-400, e-mail: kancelaria@ums.gov.pl

Szczecin, dnia 27 września 2022

Znak: ZT.I.2331.1.6.1.22

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI
NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA
ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
ogłasza możliwość nieodpłatnego przekazania, na czas nieoznaczony, niżej określonego
zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Nieodpłatne przekazanie zbędnego
składnika rzeczowego majątku ruchomego odbywa się na podstawie § 38 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 998,
z późn. zm.).
1. ZBĘDNY SKŁADNIK RZECZOWY MAJĄTKU RUCHOMEGO PRZEZNACZONY
DO NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA, NA CZAS NIEOZNACZONY:
1) Motorówka hydrograficzna o nazwie „MALWINA” (z wyposażeniem dodatkowym)

 Wartość rynkowa: 141.120,00 zł netto
 nazwa statku: „MALWINA”;
 typ statku: motorówka hydrograficzna;
 klasa statku: *mKM III Lm2;
 materiał: stal;
 rok budowy: 1967;
 stocznia: Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni;
 napęd: silnik spalinowy SW 680/195 o mocy 121 kW, nr fabr. 861000085;
 wymiary i pojemność: długość całkowita 17,75 m; szerokość 4,20 m; wysokość
boczna 2,40 m; zanurzenie maks. 1,50 m; pojemność brutto 33,04; pojemność
netto 6,61;

 urządzenia radiokomunikacyjne i radionawigacyjne: GPS, radar, transponder
radarowy;

 dopuszczalna ilość pasażerów i załogi: 14 osób, w tym min. 3 osoby z załogi
(dyplomy: szyper 2 klasy żeglugi krajowej, motorzysta wachtowy, marynarz
wachtowy);
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 dokumenty: Świadectwo Klasy PRS ważne do dnia 12.06.2024 r. Karta
Bezpieczeństwa ważna do dnia 13.06.2024 r. Jednakże, z powodu braku
przeglądu podwodnej części kadłuba w doku i braku przeglądu całkowitego wału
śrubowego, od dnia 05.06.2022 r. Świadectwo Klasy PRS oraz Karta
Bezpieczeństwa zostały zwieszone;

 stan techniczny: Aktualnie motorówka hydrograficzna o nazwie „MALWINA” jest
w dobrym stanie technicznym. Była eksploatowana do czasu zawieszenia
Świadectwa Klasy PRS oraz Karty Bezpieczeństwa. Wymagany jest przegląd
pośredni przedmiotowej motorówki hydrograficznej. Silnik główny jest sprawny
technicznie. Ostatni remont silnika połączony z wymianą pękniętego bloku silnika
wykonano w 2019 r. Kadłub jest bez uszkodzeń zewnętrznych i jest szczelny.
Ostatni pomiar grubości poszycia wykonano w 2019 r. (w trakcie remontu dla
odnowienia klasy). Średnie zużycie korozyjne całości poszycia kadłuba wynosi
12%. Powłoka malarska w części nadwodnej od strony zewnętrznej jest
w dobrym stanie technicznym, bez większych ubytków korozyjnych. Powłoka
malarska konstrukcji kadłuba od strony wewnętrznej również nie posiada
ubytków korozyjnych. Sterówka nie posiada widocznych uszkodzeń. Powłoka
malarska jest w dobrym stanie, bez nadmiernych ubytków korozyjnych.
Wyposażenie kotwiczno – cumownicze jest w dobrym stanie i sprawne
technicznie. Maszt nawigacyjny na sterówce jest bez ubytków. Światła
nawigacyjne są sprawne. Włazy na pokładzie są szczelne. Okna, świetliki i drzwi
do sterówki są szczelne. Winda rufowa jest sprawna. Pokład motorówki w całości
jest wyłożony drewnem, które jest zużyte eksploatacyjnie i wymaga wymiany.
Ostatni przegląd podwodnej części kadłuba wykonano w 2021 r. podczas
którego stwierdzono, że stan techniczny układu napędowego przedmiotowej
motorówki pod względem uszkodzeń mechanicznych nie budzi zastrzeżeń.
2. TERMIN I MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ ZBĘDNY SKŁADNIK
RZECZOWY MAJĄTKU RUCHOMEGO PRZEZNACZONY DO NIEODPŁATNEGO
PRZEKAZANIA
Motorówkę hydrograficzną o nazwie „MALWINA” można obejrzeć w dni robocze do dnia
28.10.2022 r., w godzinach od 9:00 do 13:00, na terenie Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5, Świnoujście.
W celu dokonania oględzin przedmiotowej motorówki hydrograficznej zainteresowane
podmioty proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Panem Januszem
Michalskim – Kierownikiem Oddziału ds. Technicznych, nr tel.: 91-4403-540 lub
609-697-303.
3. DLA
KOGO
PRZEKAZANIA

PRZEZNACZONA

JEST

PROPOZYCJA

NIEODPŁATNEGO

1) Zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa we wstępie ogłoszenia,
propozycja dotycząca nieodpłatnego przekazania motorówki hydrograficznej
o nazwie „MALWINA” (z wyposażeniem dodatkowym), będącej zbędnym
składnikiem rzeczowym majątku ruchomego, przeznaczona jest dla jednostek
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sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są
jednostkami sektora finansów publicznych.
2) Na podstawie § 7 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia podczas rozpatrywania
wniosków, w pierwszej kolejności, będą uwzględniane potrzeby jednostek sektora
finansów publicznych.
4. WARUNKI DOTYCZĄCE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA
1) Nieodpłatne przekazanie motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA”
(z wyposażeniem dodatkowym) nastąpi na podstawie pozytywnie rozpatrzonego
wniosku, złożonego w formie pisemnej przez uprawniony podmiot.
2) Wniosek o nieodpłatne przekazanie musi zawierać następujące dane oraz
oświadczenia:
a) nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej
osoby prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych;
b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie
odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym;
d) oświadczenie, że odbiorca będzie pokrywał koszty odbioru związane
z nieodpłatnym przekazaniem motorówki hydrograficznej o nazwie „MALWINA”,
której wniosek dotyczy;
e) uzasadnienie wniosku.
3) Załącznik do ogłoszenia zawiera formularz wniosku o nieodpłatne przekazanie
zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, który należy wypełnić, w celu
przystąpienia do niniejszego postępowania.
4) Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 28.10.2022 r.
5) Wniosek do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie należy złożyć poprzez ePUAP
lub poprzez przesłanie wniosku w wersji papierowej na adres: Dyrektor Urzędu
Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, z dopiskiem
na kopercie: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie motorówki hydrograficznej o nazwie
MALWINA”.
6) Złożone wnioski będą rozpatrywane w terminie 60 dni od daty ich wpływu.
7) Nieodpłatne przekazanie przedmiotowej motorówki hydrograficznej zostanie
dokonane na czas nieoznaczony i na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
zgodnego z warunkami określonymi w § 38 ust. 6 wyżej wymienionego
rozporządzenia.
8) Odbiorca będzie pokrywał koszty odbioru związane z nieodpłatnym przekazaniem
przedmiotowej motorówki hydrograficznej. Odbiór nastąpi w terminie i miejscu, które
będą określone w protokole zdawczo – odbiorczym.
9) Zastrzega się, że przekazana nieodpłatnie dla odbiorcy motorówka hydrograficzna
o nazwie „MALWINA” (z wyposażeniem dodatkowym) nie podlega reklamacji.
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5. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z ZAINTERESOWANYMI PODMIOTAMI
Osoby wyznaczone do udzielania informacji:
1) dotyczących spraw formalnych ws. nieodpłatnego przekazania przedmiotowej
motorówki hydrograficznej
– Pani Anna Budna, nr tel.: 91-4403-255
2) dotyczących spraw technicznych przedmiotowej motorówki hydrograficznej
– Pan Janusz Michalski, nr tel.: 91-4403-540 lub 609-697-303.

Wojciech Zdanowicz
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
/podpisano certyfikatem kwalifikowanym/
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………………….…………, dnia ……….………
(miejscowość)

(data)

………………………………………….………..
(nazwa j.s.f.p. lub państwowej osoby prawnej, niebędącej j.s.f.p.)

……………………………….…………………..
(siedziba i adres wnioskodawcy)

……………………….…………………………..
(siedziba i adres wnioskodawcy c.d.)

……………………….…………………………..
(nr telefonu do kontaktu)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Wniosek o nieodpłatne przekazanie
zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego
W odpowiedzi na ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 27.09.2022 r.,
znak: ZT.I.2331.1.6.1.22, o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnego składnika
rzeczowego majątku ruchomego, składam wniosek o nieodpłatne przekazanie niżej
określonego składnika majątku, na czas nieoznaczony, dla reprezentowanego przeze mnie
podmiotu: …..………………………………………………………………...…………….…..………,
(nazwa podmiotu)

będącego jednostką sektora finansów publicznych* / będącego państwową osobą prawną,
niebędącą jednostką sektora finansów publicznych*:

 Motorówka hydrograficzna o nazwie „MALWINA”, z wyposażeniem dodatkowym,
(klasa: *mKM III Lm2, rok budowy: 1967, w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni)
(wskazanie składnika majątku, którego wniosek dotyczy)

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku
przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu
wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym. Reprezentowany przeze mnie podmiot będzie
pokrywał koszty odbioru związane z nieodpłatnym przekazaniem motorówki hydrograficznej,
której wniosek dotyczy.
Uzasadnienie wniosku:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..……..
(podpis wnioskodawcy)

* Niepotrzebne skreślić
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