
   Łódź, dnia 06 grudnia 2021 r. 

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 
90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 

 

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przeznaczonych do sprzedaży 

  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi działając zgodnie z  Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa 

(Dz.U.2019.2004) informuje, iż posiada do zagospodarowania zużyte i zbędne składniki 

rzeczowe majątku ruchomego zakwalifikowane do sprzedaży po obniżonej cenie. 

W celu dokonania zakupu proszę o zgłoszenie się do Oddziału Administracyjno-

Gospodarczego, pokój nr 16 do dnia 9 grudnia 2021 r., w celu otrzymania dokumentu na 

podstawie którego będzie można dokonać wpłaty za zakupiony przedmiot. 

Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi, nr konta  28 1010 1371 0009 9622 3100 0000 

lub gotówką w kasie Sądu. 

Wydanie zakupionego przedmiotu odbywać się będzie na podstawie „dowodu wpłaty” 

wystawionego przez kasę WSA. Będzie to jednocześnie dokument do „okazania” 

pracownikom ochrony. 

Wykaz składników majątku ruchomego jednostki zakwalifikowanych do sprzedaży po 

obniżonej cenie. 

L.p. nr 
inwentarzowy 

Składnik 
majątku 

model rok 
zakupu 

Cena 
 sprzedaży  

uwagi 

1 202/20 skaner Epson 
V200 

2008 15,00 zł nie uruchamia się, uszkodzone zawiasy 
pokrywy, sprzedawany bez zasilacza 

2 4/00187 drukarka OKI C830 2011 50,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina  
i gniecie papier, problemy z kolorowym 

wydrukiem, do wymiany bęben; niskie stany 
tonerów, wielokrotnie naprawiana  

i konserwowana 

3 P030600018 router  Zyxel 
Prestige 
100MH 

2001 5,00 zł uszkodzony (spalony), brak zasilacza 

4 P030600095 notebook DELL XPS 
Studio 17 

2009 60,00 zł przestarzały, Windows7, brak hdd, nie 
wykorzystywany do zadań jednostki 



5 P030600109 drukarka OKI B430 2009 25,00 zł wyeksploatowana, gniecie papier (do 
wymiany piec), brak bębna i tonera 

6 P030600122 monitor Monitor 
Fujitsu 
B19-5 
ECO 

2010 15,00 zł uszkodzony układ zasilania 

7 P030600129 drukarka OKI 
B410dn 

2010 25,00 zł uszkodzona płyta główna (bufor), brak bębna 
 i tonera 

8 P030600163 komputer NTT 
Business 
W 594G 

2011 70,00 zł przestarzały, Windows7, brak hdd,  nie 
wykorzystywany do zadań jednostki, 

9 P030600164 komputer NTT 
Business 
W 594G 

2011 70,00 zł przestarzały, Windows7, brak hdd,  nie 
wykorzystywany do zadań jednostki 

10 P030600171 komputer NTT 
Business 
W 594G 

2011 70,00 zł przestarzały, Windows7, brak hdd,  nie 
wykorzystywany do zadań jednostki 

11 P030600270 notebook  ACER 
TM6594e

-
384G32M

ikk 

2011 50,00 zł przestarzały, Windows7, brak hdd, ram, 
baterii i cd-romu 

12 P030600279 komputer Lenovo 
AiO Edge 

71z 

2012 150,00 zł przestarzały, Windows 7, brak hdd, ram, 
uszkodzona obudowa,  nie wykorzystywany 

do zadań jednostki 

13 P030600284 komputer Lenovo 
AiO Edge 

71z 

2012 150,00 zł przestarzały, Windows 7, brak hdd, ram /A-
33, nie wykorzystywany do zadań jednostki 

14 P030600285 komputer Lenovo 
AiO Edge 

71z 

2012 150,00 zł przestarzały, Windows 7, brak hdd, ram 
/prasa, nie wykorzystywany do zadań 

jednostki 

15 P030600287 komputer Lenovo 
AiO Edge 

71z 

2012 150,00 zł przestarzały, Windows 7, brak hdd, ram, 
poprzeczna rysa na matrycy, nie 

wykorzystywany do zadań jednostki 

16 P030600297 drukarka OKI B411 2012 25,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier,  (do wymiany piec), brak bębna, nie 

wykorzystywana do zadań jednostki 

17 P030600298 drukarka OKI B411 2012 40,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brak bębna i tonera, nie 

wykorzystywana do zadań jednostki 

18 P030600300 drukarka OKI B411 2012 25,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier (do wymiany piec), brak bębna i 
tonera, nie wykorzystywana do zadań 

jednostki 

19 P030600303 drukarka OKI B411 2012 40,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brak bębna i tonera, nie 

wykorzystywany do zadań jednostki 

20 P030600304 notebook DELL 
VOSTRO  
V1540 

2012 200,00 zł powolny, akumulator nie podtrzymuje, 
WIN8, brak hdd, nie wykorzystywany do 

zadań jednostki 

21 P030600305 notebook DELL 2012 200,00 zł powolny, akumulator nie podtrzymuje, 
WIN8, brak hdd, nie wykorzystywany do 



VOSTRO  
V1540 

zadań jednostki 

22 P030600306 notebook DELL 
VOSTRO  
V1540 

2012 200,00 zł powolny, akumulator nie podtrzymuje, 
WIN8, brak hdd, nie wykorzystywany do 

zadań jednostki 

23 P030600308 notebook DELL 
VOSTRO  
V1540 

2012 200,00 zł powolny, akumulator nie podtrzymuje, WIN8 
/WIS, brak hdd, nie wykorzystywany do 

zadań jednostki 

24 P030600312 komputer AIO NTT 
Business 
W997I 

2013 200,00 zł przestarzały, Windows 7, brak HDD i RAM, 
uszkodzona sprężyna stojaku, nie 

wykorzystywany do zadań jednostki 

25 P030600318 komputer AIO NTT 
Business 
W997I 

2013 150,00 zł przestarzały, Windows 7, brak HDD i RAM, 
uszkodzona sprężyna stojaku,nie 

wykorzystywany do zadań jednostki 

26 P030600319 komputer AIO NTT 
Business 
W997I 

2013 200,00 zł przestarzały, Windows 7, brak HDD i RAM, 
nie wykorzystywany do zadań jednostki 

27 P030600322 komputer AIO NTT 
Business 
W997I 

2013 200,00 zł przestarzały, Windows 7, brak HDD i RAM, 
nie wykorzystywany do zadań jednostki 

28 P030600323 komputer AIO NTT 
Business 
W997I 

2013 150,00 zł przestarzały, Windows 7, brak HDD i RAM, 
uszkodzona sprężyna stojaku, nie 

wykorzystywany do zadań jednostki 

29 P030600324 komputer AIO NTT 
Business 
W997I 

2013 200,00 zł przestarzały, Windows 7, brak HDD i RAM, 
nie wykorzystywany do zadań jednostki 

30 P030600325 komputer AIO NTT 
Business 
W997I 

2013 150,00 zł przestarzały, Windows 7, brak HDD i RAM, 
uszkodzona sprężyna stojaku, nie 

wykorzystywany do zadań jednostki 

31 P030600326 komputer AIO NTT 
Business 
W997I 

2013 200,00 zł przestarzały, Windows 7, brak HDD i RAM, 
uszkodzona sprężyna stojaku, nie 

wykorzystywany do zadań jednostki 

32 P030600328 komputer AIO NTT 
Business 
W997I 

2013 150,00 zł przestarzały, Windows 7, brak HDD i RAM, 
uszkodzona sprężyna stojaku, nie 

wykorzystywany do zadań jednostki 

33 P030600329 komputer AIO NTT 
Business 
W997I 

2013 150,00 zł przestarzały, Windows 7, brak HDD i RAM, 
uszkodzona sprężyna stojaku, nie 

wykorzystywany do zadań jednostki 

34 P030600359 drukarka OKI B431 2013 40,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brak bębna i tonera, nie 

wykorzystywana do zadań jednostki 

35 P030600361 drukarka OKI B431 2013 25,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier (do wymiany piec), brak bębna i 
tonera, nie wykorzystywana do zadań 

jednostki 

36 P030600368 drukarka OKI B431 2013 40,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brak bębna i tonera, brak obsługi lan, 

nie wykorzystywana do zadań jednostki 

37 P030600369 drukarka OKI B431 2013 40,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brak bębna i tonera, nie obsługuje 

LAN, nie wykorzystywana do zadań jednostki 

38 P030600370 drukarka OKI B431 2013 25,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 



papier (do wymiany piec), brak bębna i 
tonera, nie wykorzystywana do zadań 

jednostki 

39 P030600371 drukarka OKI B431 2013 40,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brak bębna i tonera, nie obsługuje 

LAN, nie wykorzystywana do zadań jednostki 

40 P030600372 drukarka OKI B431 2013 25,00 zł bufor/uszkodzona płyta główna, brak bębna i 
tonera, nie obsługuje LAN, głośnia praca, 

częste awarie, zacina i gniecie papier 

41 P030600373 drukarka OKI B431 2013 40,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brak bębna i tonera, nie obsługuje 

LAN, nie wykorzystywana do zadań jednostki 

42 P030600374 drukarka OKI B431 2013 40,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brak bębna i tonera, nie obsługuje 

LAN, nie wykorzystywana do zadań jednostki 

43 P030600375 drukarka OKI B431 2013 40,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brak bębna i tonera, nie obsługuje 

LAN, nie wykorzystywana do zadań jednostki 

44 P030600376 drukarka OKI B431 2013 40,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brak bębna i tonera, nie obsługuje 

LAN, nie wykorzystywana do zadań jednostki 

45 P030600377 drukarka OKI B431 2013 25,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, podaje błędne stany tonera,  bębna 

oraz licznika, brak bębna i tonera, nie 
obsługuje LAN, nie wykorzystywana do zadań 

jednostki 

46 P030600416 drukarka OKI B431 2014 25,00 zł bufor/uszkodzona płyta główna, brak bębna i 
tonera, nie obsługuje LAN, głośnia praca, 

częste awarie, zacina i gniecie papier 

47 P030600420 drukarka OKI B431 2014 40,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brak bębna i tonera, nie 

wykorzystywana do zadań jednostki 

48 P030600422 drukarka OKI B431 2014 40,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brak bębna i tonera, nie 

wykorzystywana do zadań jednostki 

49 P030600423 drukarka OKI B431 2014 40,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brak bębna i tonera, nie 

wykorzystywana do zadań jednostki 

50 P030600427 drukarka OKI B431 2014 40,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brak bębna i tonera, nie 

wykorzystywana do zadań jednostki 

51 P030600460 klawiatur
a+mysz 

Logitech 
MK520 

2015 15,00 zł uszkodzony receiver usb 

52 P030600491 komputer HP 400G2 
AiO NT 

2016 70,00 zł uszkodzona płyta główna, brak hdd i ram 

53 P030600563 monitor DELL 
U2412M 

2017 30,00 zł uszkodzona matryca oraz moduł zasilania 

54 P140300006 kserokopi
arka 

Canon 
iR1510 

2006 80,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brudzi papier, nie wykorzystywana do 

zadań jednostki 

55 P140300008 kserokopi
arka 

Canon 
iR1510 

2006 70,00 zł uszkodzony wyświetlacz, głośnia praca, 
częste awarie, zacina i gniecie papier, nie 

wykorzystywana do zadań jednostki 

56 P140300010 kserokopi
arka 

Canon 
iR1024A 

2009 200,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, brudzi papier, nie wykorzystywana do 

zadań jednostki 

57 P140300013 kserokopi Canon 2010 100,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 



arka iR1024A papier, 
wielokrotnie naprawiana w poprzednich 

latach 

58 P140300004 kserokopi
arka 

Canon 
6512 

2003 25,00 zł głośnia praca, częste awarie, zacina i gniecie 
papier, 

wielokrotnie naprawiana w poprzednich 
latach, rozmywa wydruk 

59 pok 304/11 niszczarka Ideal  2005 100,00 zł nie działa silnik w urządzeniu 

60 P100300404 fotel 
obrotowy 
brązowy 

 2014 10,00 zł poplamiona tapicerka z widocznymi dziurami 
w materiale 

61 P100300403 fotel 
obrotowy 
brązowy 

 2014 10,00 zł poplamiona tapicerka z widocznymi dziurami 
w materiale 

62 P100300430 fotel 
obrotowy 

szary 

 2017 15,00 zł brudna tapicerka, widoczne ślady 
użytkowania, nie wykorzystywany do zadań 

jednostki 

63 P100300422 fotel 
obrotowy 

szary 

 2017 15,00 zł brudna tapicerka, widoczne ślady 
użytkowania, nie wykorzystywany do zadań 

jednostki 

64 P100200166 fotel 
obrotowy 

szary 

 2008 15,00 zł brudna tapicerka, widoczne ślady 
użytkowania, nie wykorzystywany do zadań 

jednostki 

65 P100300420 fotel 
obrotowy 

szary 

 2017 15,00 zł brudna tapicerka, widoczne ślady 
użytkowania, nie wykorzystywany do zadań 

jednostki 

66 P100200066 krzesło 
bordowe 

 1995 10,00 zł brudna tapicerka, widoczne ślady 
użytkowania, drewniane elementy 

porysowane, nie wykorzystywane do zadań 
jednostki 

67 P100200067 krzesło 
bordowe 

 1995 10,00 zł brudna tapicerka, widoczne ślady 
użytkowania, drewniane elementy 

porysowane, nie wykorzystywane do zadań 
jednostki 

68 pok. 3/6 czajnik  Philips 2015 10,00 zł sprawny techniczne, porysowana obudowa, 
widoczne ślady użytkowania, nie 

wykorzystywany do zadań jednostki 

69 P100300421 fotel 
obrotowy 

szary 

 2017 15,00 zł brudna tapicerka, widoczne ślady 
użytkowania, nie wykorzystywany do zadań 

jednostki 

70 P100300180 fotel 
obrotowy 

szary 

 2004 15,00 zł brudna tapicerka, widoczne ślady 
użytkowania, nie wykorzystywany do zadań 

jednostki 

71 P130100021 lampka 
biurkowa 

brązowa 1994 7,00 zł sprawna technicznie, porysowana obudowa, 
nie wykorzystywana do zadań jednostki 

72  pok 205/4 lampka 
biurkowa 

brązowa 2006 7,00 zł sprawna technicznie, porysowana obudowa, 
nie wykorzystywana do zadań jednostki 

73 304/3/03 lampka 
biurkowa 

srebrna ze 
szklanym 
kloszem 

2003 15,00 zł sprawna technicznie, widoczne ślady 
użytkowania, nie wykorzystywana do zadań 

jednostki 

74 A19/1/2010 odkurzacz profi XL 2010 10,00 zł spalony silnik w urządzeniu, odkurzacz nie 
działa 

75 P143000004 zegar  1993 5,00 zł sprawny technicznie, porysowana obudowa, 
nie wykorzystywany do zadań jednostki 

76 11/15/2010 maszynka Canan 2010   5,00 zł maszynka uszkodzona, nie liczy, brak 



do liczenia MP1211 
LTS 

części 

77 P100300185 fotel 
obrotowy 

szary 

 2005 15,00 zł brudna tapicerka, widoczne ślady 
użytkowania, nie wykorzystywany do zadań 

jednostki 

78 P120300122 dywan 
235x350 

wełniany 2011 100,00 zł dywan brudny z widocznymi śladami 
użytkowania, nie wykorzystywany do zadań 

jednostki 

79 P100300204 fotel 
obrotowy 

szary 

 2005 15,00 zł brudna tapicerka, widoczne ślady 
użytkowania, nie wykorzystywany do zadań 

jednostki 

 

 

 

 

                                                                                    Agnieszka Kamińska-Hryniów 

 

 

 

 

 

 

 

 


