
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załacznik Nr 2

L.p. Obiekt Opis konstrukcji Szczególne czynniki ryzyka Indeks

Wartość 

księgowa brutto 

(zł)

Suma 

ubezpieczenia 

(zł)

Informacje dodatkowe/ uwagi

1 2 4 5 6 7 8 9

1 Budynek wymiennikowni ul. Słowackiego 15 Sianów

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, stropodach 

żelbetowy, (płyty kanałowej) wentylowany, 

dach z płytek korytkowych, papa,ściany z 

cegły kratówki i gazobetonu

101-0208 81 648,25 -- -//-

2 Budynek kotłowni ul. Słowackiego 30 Sianów

konstrukcja szkieletowa stalowa, ściany z cegły 

kratówki, stropy żelbetowe, dach z blachy 

fałdowej, ocieplonej, kryty papą

101-0209 372 274,43 -- -//-

3
Budynek stacji trafo i 

warsztatowy
ul. Słowackiego 30 Sianów

konstrukcja murowana tradycyjna, ściany z 

gazobetonu, dach z płyt korytkowych, 

ocieplonych, kryty papą

101-0210 61 648,00 -- -//-

4 Budynek biurowy ul. Łużycka 25A Koszalin 

konstrukcja mieszana, żelbetowa, w części 

szkieletowa, stropy żelbetowe oraz z pustaków 

DZ, ściany z cegły pełnej i kratówki, 

stropodach wentylowany, dach płaski z płyt 

korytkowych i panwiowych, kryty papą ;                                                    

Komin h=42m nieczynny, żelbetowy, trzon 

wewnętrznyi zewnętrzny Dz=2,6m

103-0001 2 194 474,68 -- -//-

5 Budynek kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 Koszalin

konstrukcja szkieletowa żelbetowa, dach płaski 

z płyt korytkowych i pokryty papą na 

kratownicach stalowych , ściany z cegły i 

przeszklone

w konstrukcji występują elementy z 

płyty warstwowej
103-0002 858 895,43 -- -//-

6 Budynek wymiennikowni ul. Żwirowa 5 Koszalin

konstrukcja szkieletowa żelbetowa, dach z płyt 

korytkowych na kratownicach stalowych, kryty 

papą, ściany z cegły kratówki i gazobetonu

103-0005 224 206,42 -- -//-

7 Budynek wymiennikowni ul. Mickiewicza 24A Koszalin

ściany z cegły, stropodach dwuspadowy z 

blachy fałdowej na wiązarach stalowych, 

kratowych

103-0007 205 943,87 -- -//-

8 Budynek wymiennikowni ul. Młyńska 73 A Koszalin

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, dach z płyt 

panwiowych żelbetowych, ociepl. Pokryty 

papą, ściany z cegły i gazobetonu

103-0010 204 023,28 -- -//-

9 Budynek wymiennikowni ul. Broniewskiego 2 Koszalin

dach żelbetowy na podciągach z 

kształtowników stalowych, ściany murowane z 

cegły i gazobetonu 

103-0011 26 991,21 -- -//-

10 Budynek kotłowni DPM ul. Mieszka I-ego 20A Koszalin

konstrukcja stalowa, stropy żelbetowe, dach z 

blachy fałdowej ocieplony i kryty papą, ściany 

żelbetowe i przeszklone

w konstrukcji występują elementy z 

płyty warstwowej, wypełnionej pianą 

poliuretanową; zadaszenie zawiera w 

konstrukcji elementy drewniane

103-0039 1 541 782,77 -- -//-

3

Wykaz budynków, lokali (pomieszczeń) i budowli 

Adres obiektu
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11 Budynek stacji trafo DPM ul. Mieszka I-ego 20A Koszalin

konstrukcja szkieletowa żelbetowa, strop 

żelbetowy, dach płaski z płyt korytkowych, 

ściany murowane z cegły

103-0063 83 190,64 -- -//-

12 Główna rozdzielnia ciepła ul. Słowiańska 8 Koszalin

komora żelbetowa z nadbudową z cegły i 

gazobetonu, dach o konstrukcji stalowej, kryty 

płytami PW-8

w konstrukcji występują elementy z 

płyty warstwowej, wypełnionej pianą 

poliuretanową 

103-0141 50 500,15 -- -//-

13 Budynek kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 Koszalin

konstrukcja stalowa, stropy żelbetowe, dach z 

blachy fałdowej ocieplony i kryty papą, ściany 

żelbetowe i przeszklenie stalowe,

w konstrukcji występują elementy z 

płyty warstwowej, wypełnionej pianą 

poliuretanową; zadaszenie 

przylegającego taśmociągu zawiera w 

konstrukcji elementy drewniane

103-0145 465 271,09 -- -//-

14 Budynek wymiennikowni ul. Jana Pawła 5 Koszalin

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, dach z płyt 

panwiowych żelbetowych, ociepl. Pokryty 

papą, ściany z cegły i gazobetonu

104-0052 79 420,73 -- -//-

15 Budynek wymiennikowni ul. Spasowskiego 2f Koszalin

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, dach z płyt 

panwiowych żelbetowych, ociepl. Pokryty 

papa, ściany z cegły i gazobetonu

104-0053 110 729,67 -- -//-

16 Budynek wymiennikowni ul. Franciszkańska 44a Koszalin
z cegły kratówki, dach płaski z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, kryty papą
104-0057 28 347,54 -- -//-

17 Budynek wymiennikowni ul. Jana Pawła 11 Koszalin

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, dach z płyt 

panwiowych żelbetowych, ociepl. Pokryty 

papą, ściany z cegły i gazobetonu

104-0067 150 780,04 -- -//-

18 Budynek wymiennikowni ul. Giełdowa 20d Koszalin

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, stropodach 

żelb. wentylowany, dach płaski pokryty papą, 

ściany żelbetowe, z cegły i gazobetonu

na zawnątrz budynku daszek z 

elementami drewnianymi
104-0080 9 814,56 -- -//-

19 Budynek wymiennikowni ul. Wańkowicza 7 Koszalin

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, dach z płyt 

panwiowych żelbetowych, ociepl. Pokryty 

papą, ściany z cegły i gazobetonu

104-0082 61 318,54 -- -//-

20 Budynek wymiennikowni ul. Bożka 1 Koszalin
z cegły kratówki, dach płaski z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, kryty papą
104-0102 15 655,85 -- -//-

21 Budynek wymiennikowni ul. Staszica 17 Koszalin

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, dach z płyt 

panwiowych żelbetowych, ociepl. papowy, 

ściany z cegły i gazobetonu

104-0108 16 213,78 -- -//-

22 Budynek wymiennikowni ul. Próchnika 2 Koszalin

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, dach z płyt 

panwiowych żelbetowych, ociepl. Pokryty 

papą, ściany z cegły i gazobetonu

104-0118 36 649,11 -- -//-

23 Budynek wymiennikowni ul. Kotarbińskiego 4 Koszalin

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, dach z płyt 

panwiowych żelbetowych, ociepl. Pokryty 

papą, ściany z cegły i gazobetonu

104-0126 4 545,98 -- -//-

24 Budynek wymiennikowni ul. Krzyżanowskiego 17 Koszalin

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, dach z płyt 

panwiowych żelbetowych, ociepl. Pokryty 

papą, ściany z cegły i gazobetonu

104-0135 15 500,55 -- -//-

25 Budynek wymiennikowni ul. Szeroka 28 Koszalin

konstrukcja szkieletowa żelbetowa, dach płaski 

z płyt żelbetowych kryty papą, ściany z cegły 

kratówki i gazobetonu

104-0150 90 057,47 -- -//-

26 Budynek wymiennikowni ul. Orla 37 Koszalin

konstrukcja żelbetowa, stropodach 

wentylowany, dach płaski, Pokryty papą, 

ściany z cegły kratówki i gazobetonu

na zawnątrz budynku nad wejściem 

daszek z elementów drewnianych
104-0153 3 671,52 -- -//-

27 Budynek ul. Karłowicza 5H Koszalin
z cegły kratówki, dach płaski z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, kryty papą

na zawnątrz budynku nad wejściem 

daszek z elementów drewnianych
104-0158 85 557,61 -- -//-

28 Budynek wymiennikowni ul. A. Bożka 24 Koszalin
z cegły kratówki, dach płaski z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, kryty papą
104-0162 11 749,31 -- -//-

29 Budynek wymiennikowni ul. Krzyżanowskiego 28 Koszalin

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, dach z płyt 

panwiowych żelbetowych, ociepl. Pokryty 

papą, ściany z cegły i gazobetonu

104-0176 55 626,44 -- -//-

30 Budynek wymiennikowni ul. Sikorskiego 6F Koszalin
z cegły kratówki, strop żelbetowy, dach stromy 

z elementów drewnianych, kryty blachą

na zawnątrz budynku daszek z 

elementów drewnianych
104-0177 46 085,00 -- -//-

31 Budynek wymiennikowni ul. Grochowskiego 25 Koszalin
z cegły kratówki, dach płaski z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, kryty papą
104-0183 24 140,00 -- -//-
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32 Budynek wymiennikowni ul. Turowskiego 1 Koszalin
z cegły kratówki, dach płaski z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, kryty papą
104-0184 24 390,00 -- -//-

33 Budynek wymiennikowni ul. Chałubińskiego 18 Koszalin

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa stropodach 

kryty papą, ściany z cegły kratówki i 

gazobetonu

104-0185 164 920,00 -- -//-

34 Budynek wymiennikowni ul. Giełdowa 8d Koszalin

konstrukcja szkielet. żelb., stropodach 

wentylowany, dach płaski żelb., papa, obrzeże 

dachu – blachodachówka na krokwiach, ściany 

z cegły i gazobet.

na zawnątrz budynku daszek z 

elementów drewnianych
104-0186 110 488,74 -- -//-

35 Budynek wymiennikowni ul. Sucharskiego 2d Koszalin
z cegły kratówki, dach płaski z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, kryty papą
104-0187 55 909,00 -- -//-

36 Budynek wymiennikowni ul. Śmiała 5a Koszalin
z cegły kratówki, dach płaski z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, kryty papą
104-0188 18 750,00 -- -//-

37 Budynek wymiennikowni ul. Poprzeczna 26 c Koszalin

ściany murowane z gazobetonu ocieplone, 

stropodach drewniany, kryty blachą 

powlekaną, dwuspadowy

na zawnątrz budynku daszek z 

elementów drewnianych
104-0190 39 164,15 -- -//-

38 Budynek ul. E. Plater 3 Koszalin
z cegły kratówki, dach płaski z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, kryty papą
104-0192 35 271,88 -- -//-

39 Budynek wymiennikowni ul. Malownicza 44 Koszalin
z cegły kratówki, dach płaski z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, kryty papą
104-0193 10 400,00 -- -//-

40 Budynek ul. Sikorskiego 6 e Koszalin
z cegły kratówki, dach płaski z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, kryty papą
104-0196 38 683,05 -- -//-

41 Budynek wymiennikowni ul. Poprzeczna 9 Koszalin

ściany murowane z gazobetonu i cegły licówki, 

stropodach drewniany, kryty dachówką, 

dwuspadowy

na zawnątrz budynku daszek z 

elementów drewnianych
104-0197 29 025,02 -- -//-

42 Budynek wymiennikowni ul. Kolejowa 45 a Koszalin

ściany murowane z gazobetonu ocieplone, 

kostrucja dachu drewniana, dwuspadowa, kryta 

blachą powlekaną, 

na zawnątrz budynku daszek z 

elementów drewnianych
104-0200 82 146,30 -- -//-

43 Budynek stacji trafo FUB ul. Słowiańska 8 Koszalin

konstrukcja szkieletowa żelbetowa, strop 

żelbetowy, dach płaski z płyt korytkowych na 

kratownicach stalowych, pokryty papą , ściany 

z cegły

105-0159 14 749,73 -- -//-

44
Budynek warsztatowy 

DPM 
ul. Mieszka I-ego 24 Koszalin

dach z płyt prefabrykowanych żelbetowych, 

kryty papą, ściany murowane z cegły
109-0089 12 453,51 -//-

45
Budynek stacji 

uzdatniania wody FUB 
ul. Słowiańska 8 Koszalin

konstrukcja szkieletowa żelbetowa, strop 

żelbetowy, dach płaski z płyt panwiowych, 

pokryty papą , ściany z cegły i żelbetowe

109-0144 9 342,89 -- -//-

Strona 3 z 5



1 2 4 5 6 7 8 93

46 Pomieszczenie węzła ul. Mieszka I-ego 24 Koszalin
ściany murowane, strop żelbetowy , dach 

płaski pokryty papą
121-0207 4 550,00 -- -//-

47

Budynek magazynowy, 

poinwestycyjny (budynek 

biurowy)

ul. Mieszka I-ego 20A Koszalin

konstrukcja szkielet., żelb., dach płaski z płyt 

panwiowych żelb., pokryty papą, ściany z 

cegły i gazobetonu

132-0106 1 545 196,83 -- -//-

48
Budynek magazynowy 

kotłowni FUB
ul. Słowiańska 8 Koszalin

hala o konstrukcji stalowej – ramy stalowe, 

dach i ściany osłonowe – blacha fałdowa 
132-0204 103 789,09 -- -//-

49 Budynek portierni DPM ul. Mieszka I-ego 20A Koszalin
z cegły kratówki, dach płaski z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, kryty papą
149-0065 62 987,77 -- -//-

50
Magazyn kwasów i 

neutralizator ścieków
ul. Słowiańska 8 Koszalin

z cegły kratówki, dach płaski z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, kryty papą
180-0143 4 669,68 -- -//-

51
Wiata nad placem opału 

FUB
ul. Słowiańska 8 Koszalin ramy stalowe, dach z blachy fałdowej 180-0178 67 927,78 -- -//-

52 Budynek portierni FUB ul. Słowiańska 8 Koszalin
z cegły kratówki, dach płaski z elementów 

prefabrykowanych żelbetowych, kryty papą
195-0136 6 846,87 -- -//-

53 Komin stalowy ul. Słowackiego 30 Sianów
typowy stalowy z trzema odciągami, D=0,813 

m, H=46 m
203-2058 285 189,55 -- -//-

54 Wiata na biomasę ul. Mieszka I-ego 20A Koszalin
fundamenty słupów żelbetowe, konstrukcja 

stalowa, pokrycie z blachy stalowej fałdowej
291-2165 580 758,71 -- -//-

55 Budynek ul. Bosmańska 16 d Koszalin

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, stropodach 

żelb. wentylowany, dach płaski, papa, ściany z 

cegły kratówki i gazobetonu

104-0152 66 298,29 -- -//-

56 Budynek wymiennikowni ul. Bosmańska 16 d i e Koszalin

konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, stropodach 

żelb. wentylowany, dach płaski, papa, ściany z 

cegły kratówki i gazobetonu

104-0152 -- 55 661,95

Mienie wspólne:                                      

Ubezpieczeni: MEC Sp. z o.o. 

Koszalin - 17 917,58 zł

Karol Sontowski ul. Bosmańska 

14/9, 75-257 Koszalin - 26 094,32 

zł, 

Jolanta Sontowska ul. Bosmańska 

14/9, 75-257 Koszalin - 11 650,05 

zł

57 Pomieszczenia węzłów
ul.Piłsudskiego 92 

(budynek nr 8 i 42)
Koszalin ściany murowane, strop żelbetowy -- -- 124 007,84

Zgodnie z zapisami umowy najmu 

Ubezpieczony:                                

Centralny Ośrodka Szkolenia 

Straży Granicznej                                  

ul.Piłsudskiego 92,                            

75-902 Koszalin,                                                 

pom. w bud. nr 8 - 66 009,18 zł,                                          

pom. w bud. nr 42 - 57 998,66 zł
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58 Budynek wymiennikowni ul. Mickiewicza 24A Koszalin

ściany z cegły, dach płaski - konstrukcja 

drewniana, kryty papą oraz dach spadkowy 

konstrukcja stalowa kryta blachą fałdową

-- -- 104 693,42

Mienie wspólne:                          

Ubezpieczeni:                               

MEC Sp. z o.o. Koszalin -                            

76 551,83 zł  (wartość ks.brutto)                               

Henryk Marcinkowski ul. 

Warskiego 9,  75-364 Koszalin -              

28 141,59 zł 

RAZEM 10 590 622,76 284 363,21

10 874 985,97

UWAGI DOTYCZĄCE WYSTAWIENIA POLIS:

Łączna suma ubezpieczenia wynosi: 10 874 985,97

Polisa 1 Ubezpieczony:  MEC Poz. 1-55 10 590 622,76

Polisa 2 Ubezpieczony:  MEC i Karol Sontowski i Jolanta Sontowska Poz. 56 55 661,95

Polisa 3 Ubezpieczony:  COSSG Poz. 57 124 007,84

Polisa 4 Ubezpieczony:  MEC i Henryk Marcinkowski Poz. 58 104 693,42

ŁĄCZNA SUMA UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW, BUDOWLI I OBIEKTÓW
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