
Okres ubezpieczenia od 06.08.2015 Załącznik nr 5A

Lp. Nazwa budynku, adres

Rok 

budow

y

Powierzch

nia m
2

Wartość 

odtworzeniowa

Zabezpieczenia  przeciwpożarowe 

i przeciw kradzieżowe

Materiał konstrukcji ścian, 

więźby dachowej i pokrycia 

dachu

1.

Budynek Samorządowego 

Przedszkola nr 2, 09 - 300 

Żuromin, ul. Licealana 1

1981 1197,45 3 000 000,00 zł
Budynek częściowo okratowany i  

objęty alarmem. 

Ławy fundamentowe i piwnic 

betonowe, konstrukcja ścian - 

szkietet drewniany obity płytą 

pilśniową i płytą gipsowo-

kartonową,docieplenie ścian 

wełną mineralną. Pokrycie 

dachu blacho dachówką.

Razem: 3 000 000,00 zł

Inne lokalizacje (oprócz ww. budynków) w których znajduje się ubezpieczane mienie:Brak

22

Wykaz budynków i budowli do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów
Samorządowe Przedszkole nr 2

09 - 300 Żuromin, ul. Licealna 1

Liczba pracowników w jednostce:  20



Okres ubezpieczenia od 06.08.2015 Załącznik nr 5B

Księgozbiór -

Razem: 158 627,24 zł

Wartość pozostałych środków trwałych i wyposażenia

Samorządowe Przedszkole nr 2

09 - 300 Żuromin, ul. Licealna 1

Łączna wartośćpozostałych środków trwałych, środków 

trwałych niskocennych i wyposażenia (z wyłączeniem 

budynków i budowli, sprzętu elektronicznego wykazanego dalej i 

pojazdów)

158 627,24 zł



Okres ubezpieczenia od 06.08.2015 Załącznik nr 5C

lp. Nazwa sprzętu
Rok 

produkcji

Wartość księgowa brutto  

(wartość początkowa)

1. Drukarka laserowa Samsung ML-1640 2010   279,00 zl

2. Zestaw komputerowy 2013 2 179,99 zł

3. Drukarko-kopiarka Toshiba 2013            2  583,00  zł          

Razem: 5 041,99 zł

lp. Nazwa sprzętu
Rok 

produkcji

Wartość księgowa brutto  

(wartość początkowa)

1. brak
Razem:

nie starszy niż 5 letni (wyprodukowany w roku 2010 i latach następnych) 

II. Sprzęt przenośny

Za sprzęt elektroniczny przenośny przyjmuje się komputery (laptopy), kamery itp. sprzęt

nie starszy niż 5 letni (wyprodukowany w roku 2010 i latach następnych) 

Wykaz sprzętu elektronicznego

do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

Samorządowe Przedszkole nr 2

09 - 300 Żuromin, ul. Licealna 1

I. Sprzęt stacjonarny

Za sprzęt elektroniczny przyjmuje się komputery, cantale telefoniczne, faxy itp. 


