
KWP w Rzeszowie

http://bip.podkarpacka.policja.gov.pl/KPR/majatek/informacja-o-przekazany/35644,Informacja-o-przekazanych-skladni
kach-majatku.html
2023-05-16, 18:53

 

składniki rzeczowe majątku ruchomego /forma przekazania/ podmiot

 

http://bip.podkarpacka.policja.gov.pl/download/41/131207/ogloszenieTarnobrzegNiedplPrzekaz
BIP.docx

http://bip.podkarpacka.policja.gov.pl/download/41/130732/InformacjaoprzekazaniudarowiznyFu
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NIUMAJATKU-JSFP.doc

http://bip.podkarpacka.policja.gov.pl/download/41/124939/2021INFORMACJADOBIPOPRZEKAZA
NIUMAJATKU-SPOZAJSFP.doc
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http://bip.podkarpacka.policja.gov.pl/download/41/123488/KWPRzeszowdarowizna2021xls.xlsx
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http://bip.podkarpacka.policja.gov.pl/download/41/122296/KWPRzeszownieodplaneprzekazanie
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– składniki rzeczowe majątku ruchomego /forma przekazania/ podmiot

apteczka, firanka 90m2, fotel miękki szt. 2, karnisz szt. 5, biurko szt. 11, lampka biurowa szt. 2,
nadstawka szafy, krzesło miękkie szt. 21, krzesło obrotowe szt. 4, regał biblioteczny szt. 3,
regał magazynowy szt. 2, stół biurowy szt. 4, stolik różny szt. 3, szafa ubraniowa szt. 3, szafa
BHP szt. 2, wieszak ubraniowy szt. 5, szafka różna szt. 4, szafa biurowa szt. 2, wentylator,
lodówka, zestaw meblowy, odkurzacz / nieodpłatne przekazanie / Gmina Czarna k/Łańcuta,
37-125 Czarna 260

szafa metalowa niemieckiej produkcji Carl Kastner A-G Leipzig z 28.11.1939r. / nieodpłatne
przekazanie / KGP w Warszawie Biuro Historii i Tradycji Policji, ul. Orkana 14, 02-654 Warszawa

blacha kominowa szt. 2, czasza namiotu szt. 2, drązki poprzeczne szt. 48, kołek do lin szt. 76,
linka boczna NS-64 szt. 16, linka szczytowa NS szt. 8, okno celuloidowe szt. 14, paski spinające
konstrukcję szt. 36, podłoga do namiotu 3-części szt. 2, podpinka do namiotu NS-64 szt. 2,
pokrowiec  na czaszę NS-64 szt.  2,  pokrowiec  na drążki  poprzeczne szt.  2,  pokrowiec  na
segment NS-64 szt. 2, segment konstrukcji dolnej szt. 16, segment konstrukcji górnej szt. 16,
worek na podpinkę, czaszę szt. 2 / darowizna / Chorągwia Podkarpacka Związku Harcerstwa
Polskiego ul. Hetmańska 9 , 35-045 Rzeszów

szafa ubraniowa 1 drzwiowa, karnisz szt.5, biurko szt. 3, szafa biurowa szt. 6, stół różny szt. 2 /
nieodpłatne przekazanie / Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków, Żyraków 137

krzesło miękkie szt. 22, fotel miękki szt. 2, szafa kartoteczna, lampka biurowa, szafa metalowa
duża szt. 8, szafa metalowa mała szt. 9, regał magazynowy metalowy szt. 56 / nieodpłatne
przekazanie / Miasto i Gmina Kańczuga, 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2

szafa metalowa duża, regał biurowy, krzesło obrotowe szt. 7, lodówka, krzesło miękkie szt. 11,
stolik różny, łącznik do węża ø 52 szt.9, prądownica ø 25 szt.2, prądownica ø 52 szt.3, taśma
czarno-żółta, zawór hydrantowy ø 25 szt.2, znak - gaśnica szt.10, znak - hydrant szt.3, znak -
główny zawór gazu, znak - wyjście ewakuacyjne szt.4, znak - telefony alarmowe szt.5, znak -
wyłącznik prądu szt.4, znak - kierunek drogi ewakuacji strzałka długa szt.5, znak - kierunek do
wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (prawo) szt.4, znak - kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej schodami w górę (prawo) szt.3, znak - okno ewakuacyjne szt.4, wąż hydrantowy
ø 25 szt.2, wąż hydrantowy ø 52 szt.5 / nieodpłatne przekazanie / Starostwo Powiatowe w
Lesku, 38-600 Lesko, ul. Rynek 1

regał metalowy szt. 2 / nieodpłatne przekazanie / Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego,
38-530 Zarszyn, ul. Heleny Gniewosz 160

regał metalowy szt. 3 / nieodpłatne przekazanie / Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w
Lesku, 38-600 Lesko, Al. Jana Pawła II 18A

zamrażarka, aparat do pomiaru ilości DNA FLUOROSCAN, mikroskop MST-13 ze stolikiem /
darowizna / Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów, Al. Rejtana 16C

urządzenie do neutralizacji  Inspector  SR-12 /  darowizna /  Muzeum Techniki  i  Militariów w

http://bip.podkarpacka.policja.gov.pl/download/41/122297/KWPRzeszowdarowizna2019.xls


Rzeszowie, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 19

rower Magnum - Andros ATB / darowizna / Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry Nozdrzec,
36-245 Nozdrzec, Nozdrzec 227A
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