ZARZĄDZENIENR 67/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawiesytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarae miasta Szczecin

Na podstawie ".t-28b ust. l ustawy zdnia--17mąja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz U. z 2016r. póz. 1629 i 1948, z 2017r. póz.60) w związku
żart-92 ust. l pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016r. póz. 814, 1579i 1948) mra|dzam co naatępiye:

§ 1. 1. Koordynacja sytuowaniaprojektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywasięnanaradach

koordynacyjnych.

2.Narady koordynacsjne organizuje i prowadzi z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin
Przewodmc2ący naradkoordynacyjnych, zwany dalej , J>raewodDiczącym".

3.Przewodniczącegoi osobyjego zastępującewyznaczai upoważniaPrezydentMiasta Szczecin
na wniosek Geodety Miasta.

4-Narady kooidynacyjne odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie zwanego dalej MODGiK,"któryzapewniaich obshigę

techniczną i organizacyjną.

§2. Ofganizację narad kooidynacyjnych oraz zasady ibyb koordynacji na nich syftiowania
projektowanych sieduzbrojenia terenu określaRegulamin stanowiący alłcznik nr l doZarządzema.
§ 3. l. W naradachkoordynacyjnychbiorąudział:
l) Przewodniczący,

2) Przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin,

3)Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
4) Pizedstawiciele podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu,
5) Przedstawicielepodmiotówzarządzającychdrogami,

6)Innepodmiotyzainteresowanerezultataminaradykoordynacyjnej np.inwestoraylubupoważnieni
pracz nich projektanci.

2. Szczegółowy wykaz podmiotów, któtych przedstawiciele biorą udział w naradach
koordynacyjnych, wymienionych wust. 1 pkt2 - 5 zawieraTl<czniknr2 doZarządzenia.
§ 4. Rezultaty narad koordynacyjnych utrwala sięw protokołach, których odpisy stanowa część

sHadową dokumentów wymaganych do wydaniapozwoleniana budowę lub imyjęda zgioszenia

robótbudowlanych niewymagających pozwolenia nabudowę.
§ 5. RealizacjęZaraądzeniapowierza sięGeodecieMiasta i Dyrektorowi MODGiK.

§6. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds.

przestrzennych.

§7. Traci moc ZarządzenieNr374/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30września 2016r.
w sprawie sytuowaniaprojektowanych sieci uzbrojeniaterenu na obszaraemiasta

cin.

§ 8. Zaraądzeniewchodziw życiez dniempodpisania.
d
ca

Miasta
darta Miasta

*ł Praeplera
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Załącznflc Nr l do zaraądzenia Nr 67/17
PrezydentaMiasta Szczecin
z dnia 17 lutego 2017 r.
REGULAMIN

organizacji narad koordynacyjnych orazzasadyl tryb uzgadniania sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

§1. 1. l. Przedmiotem narad koordynacyjnych są projekty sieci uzbrojenia terenów

zlokalizowanych w granicachadministeacyjnych Miasta Szczecin.

2. Infonnacje o projektowimych sieciachuzbrojeniaterenu, ich usytuowaniu, pizeznaczeniuoraz
podstawowych parametrach technicznych, a także podmiotach, które nimi władają, uzyskane
w procesie koordynacji, podlegają wprowadzaniu do bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci
Uzbrojenia Terenu, zwanej dalej GESUT, będącej składową powiatowego'zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

S. Infonnacje idane o projektowanych sieciach dotyczące sytuowania sied uzbrojema tErcau,
niebeczce przedmiotem narady koordynacyjnej, pradkazywane są również niezwłocznie do

l^qslaego OśrodkaGeodezyjnego i Kartograficznegow Szczeciniecelem aktualizacjibazydanych

GESUT,praczwydającegopozwolenienabudowęlubprzyjmującegozgłoszenie.
§2. 1. Koordynacji podlegają projekty sytuowania sieci uzbrojenia terenu, które zostały
opracowane na mapach do celów projektowych, sporządzonych zgodnie z zasadami określonymi

w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarid Przestraennej i Budownictwa z dnia 21lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr25, póz.133), zawierających
dodatkowo infoimacje oiimych projektowanych dotychczas sieciach uzbrojenia terenu na danym
obsaize

wimienione w§

78 rozpoiządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych

i Adnunistracji

zdiiia

9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywama geodezyjnych pomiarów

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i praekazywania wyników tych pomiarów do
państwowego zasobugeodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr263,póz. 1572).
2.Koordynacji dokonuje siępo uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z już istaiejącymi i projektowanymi innymi praewodami i uizyizeniami,

projektowanymi i istniejącymi obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, zielenią wysoką,
pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania
przestraemiego, mającnauwadzenonny odległościowe określone praepisami branżowymi.

3.Narady kooriynacyjne, podczas których dokonywana Jest kooidynacja sytuowania

projektowmych sied uzbrojenia terenu przeprowadzane sąrazw tygodniu w siedabie MODGIK.

4.Narada koordynacyjna może być praeprowadzona za pomocą środków komumkacji

elektronicmej po uprzednim douczeniu uczestnikom narady kopii dokumentów, obzymanych od
inwestora lub projektanta, zawierających propozycję sytuowania projektowanych siea iiztnojenia
terenu.

5. Termin narady koordynacyjnej wyznaczany jest niepóźniej niż po upływie 14dni od dnia

otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego sporządzonego nakopii aktualnej mapy
zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projelctowych poświadczonej za zgodność
z oiyginaiem przez projektanta.

6.Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego ojej miejscu
i terminie niestanowi przeszkody do jej praeprowadzenia i oznacza, że podmiot ten niesHada
zastrzeżeń do syftiowania projektowanej sieciuzbrojenia terenu w planie sytuacyjnym.
§ 3. l. Koordynacji dokonuje sięnawniosekinwestoralub projektanta.

Id:65BD6CF7-5396-4ABO-BC97-E92FA73037DD. Podpisany

Stronal

2. Wzórwniosku o przeprowadzenie narady stanowi załącznik nr l doRegulaminu.
3. We^Tiosku należy dodatkowopodaćdanedotycząceadresue-mail oraznr telefonu inwestora
lub projektanta.

4. Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej podlega rejestracji.
5. Do wmiosku o przeprowadzenie naradykoordynacyjnej należy załączyć:

l) minimum 2egzemplaize map do celów projektowych wfonnie analogowej zawierających
propozycję usytuowania projektowanych przewodów i urządzeń,

2) kartęrejestracyjną mapy do celówprojektowych potwierdzającą pizyjęcie mapy dopadstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

3)kserokopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego (dot. sieci) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

4)kserokopieaktualnychwarunkówtechnicznychpodłączenia projektowanegouzbrojeniaterenu,
5) opracowane geodezyjnle zestawienie współrzędnych punktów charakteiystycznych
projektowanychsieciuzbrojeniaterenu(puiikty włączenia, punkty załamań) w liUadziePL-2000,
dodatkowow wersji elektronicznej (*.txt), orazprojektw wersji elektronicznej w formacie(*.dxf
lub *.dwg) w przypadku, gdyplan sytuacyjny mapostać elektroniczną.

§4. 1. Dokumentacja projektowa przedłożona do kooidynacji na naradzie koordynacyjnej

podlega ocenie w zakresie:
l) zgodności z wnioskiem

o

przq3rowadzenie

narady koordynacyjnej,

2)kompletnościpraedłożonych dokumentówwewniosku,

3)pawidiowości mapy wykoraystanej do projektowania w zakresie: obszaru, skali, treści, redakcji,
aktualności i czytebioSd,

4) czytdności graficznej projektowanych elementów,

5) bezkolizyjnego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z zachowaniem norm
odległości.

2. W pizypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej, o której mowa

w ust.l, niezwłocznie infonnuje sięwnioskodawcęo konieczności ichusunięcia.

3.Po dokonaniu uzupełnień - poprawek, wyznaczany jest nowy termin narady koordynacyjnej
w tej sprawie.

4. W p^padku brakuuzupdnieńw wyznaczonym ustawowotenninie, dokumentację projektową
zwraca sięwnioskodawcy.

§ S. l. Rezultaty narady kooidynacyjnej utrwala sięw protokole zawierającym:

l) określenie sposobu praeprowadzenia narady, jej tennin i miejsce oraz znak sprawy zgodny
z instrukcją kancelaiyjną,

2) opisprzedmiotu narady,

3)imięi nazwiskoorazdaneidentyfikującewnioskodawcę,
4) imięi nazwisko orazstanowisko shiżbowePrzewodniczącego,

5)muona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują lub
informację oprayczynach udziału w naradzie pozostałych osób zainteresowanych wynikami
narady,

6) stanowiskauczestnikównarady,
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7) wnioski o koordymicję robót budowlanych, o któiych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy
z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ushig i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2016r.
póz. 1537orazDz. U. z2016r. póz. 1920, 2003)-o ile zostały riożone,

8)infbnnagęo podmiotach zawiadomionych o naradzie,którew niej uczestniczyły,
9) podpisy uczestoikównarady,

10)infonnacjępodsumowującąwynikinarady.
2. Wzórprotokołu stanowi załącznik nr 2 do Regulammu.

3. Odpisy protokołu narady kocudynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniujej zakończema,
a imiym podmiotom zawiadomionym o naradzie - w temiinie 3 dni od dnia riożenia żądaniaw tej
sprawie.

4.Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej Przewodniczyiy
zamiesmza adnotację zawierająca mformacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady ze
wska2anian sposobu pizeprowadzenia narady, miejsca i daty narady oraz sygnatury akt spawy
zgodnie z mstrukcją kancelaiyjns, potwierdzając ją swoim podpisem.
5. Wzóradnotacjistanowizałącznik nr 3 doRegulaminu.
§ 6. Do zadańi obowiązkówPizewodnicz^cegonależyw szczegóhiości:
l) oi-ganizagai przewodnictwo naradom koordynacyjnym,
2) wyznaczanie porządku obrad,

3)współpraca meiytoryczna z przedstawidelami zaiządcówsieciuzbrojeniaterenu orazpozostałymi
uczestnikami narady,

4) wydawanie w imieniu ftezydenta Miasta Szczecin odpisu protokohi z praeprowadzonej narady
koordynacyjnejw zakresiekoordynacjisytuowaniaprojektowanychsieciuzbrojeniaterenu,
5) dokonywanie na dokumentacji projektowej adnotacji wfonnie klauzuli mformującęj, iż projekt
był przedmiotem naradykoordynacyjnej orazformęi miejscenarady, datęi znaksprawy,
6) przeprowadzanie,jeśli to konieczne, wizji lokdnych w terenie.

§ 7. l. Dozadańosóbzapewniającychtechnicznąobdugęnaradkoordynacyjnychnależy:
l) pizyjmowanie wniosków,

2)rejestracjadanychopisowychi graficznychwnioskóww systemiegeoinfomiatycznym,
3)analizapoprawnościprzedłożonych dokumentówzgodniez §4ust. l niniejszegoRegulammu,
4) przygotowywanie dokumentacji nanarady koordynacyjne,
5) aktualizacja bazy danych GESUT,

6) wysyłanie zapytańdo Inwestorów o stanrealizacji danej inwestycji,

§ 8-1- Komriynacja sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu podlega opłacie, której
wysokośćokreślająpizq>isyustawyz dnia 17maja 1989r. Prawogeodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2016 r. póz. 1629 i 1948, z 2017 r. póz. 60).

2. Oplata o której mowa wust. 1 uiszczana jest w kasie MODGBC w momencie sHadania
dokumentacji projektowej dokoordynacji nanaradach koordynacyjnych.

3.Potwierdzenie obliczana opłaty stanowi dokument wystawiany w postaci elektronicznej,
generowany z systemu teleinformatycznego.

4. W przypadku braku akcq?tacji wysokości naliczonej należnej opłaty wydaje się decyzję

administracyjną, odktórej przysługuje odwołanie.
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§ 9. W zakresienieuregulowanymnimejszymRegulaminemnaradykoordynacyjnepraq)rowadza
sięzgodniez przepisami ustawyz dnia 17maja 1989r.Prawogeodezyjne i kartograliczne orazustawy

z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego.
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Załącznik Nr l do

Regulaminuorganizacjinaradkoordynacyjnych
oraz zasadi trybu uzgadniania na nich sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

WZÓRWNIOSKU
Miejski Ofrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograflcznej w Szczecinie
uL Jacka Odrowłża l, 71-420 Szczecin -

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
teL 9142-45-199

e-mall: zudp@modgik. szczecin. pl
WNIOSEK

O SKOORDYNOWANIEUSYTUOWANIA
PROJEKTOWANEJ SEECI UZBROJENIA TERENU
Znak sprawy: MODGiK. ZUDP. 345........ 20........

ZIecT!°d*wc*.L. ... .

hwntor:

v sor)

fimif. nawiłto iub nazwaftniy}

BATAPRZYJĘOA
WNIOSKU

fimif, naswislco AAWKWaJirmy)

fcloUadnyadres)
rm:
tel. kontaktowy:

(SaS^^fy aSrsa)
NIP:
td. kontaktowy:

adres c-msil:

adrcac-mail:

NUMERWNIOSKU
numer/rok

PRZEDMIOT NARADY KOORDYNACyjNEJ:

UfUGA !!!! - na/eży podaf Średnice projektowanych przewodów .wodociągowych,
kanalizaiyi/nych, gazowych, cieplnych oraz innych rurowych. Wprzypadku projektowanych
przewodówelektroenergetycznycti, gazowychi cieplnychnatężydodatkowopodażichparametry.
LOKALIZACJA INWESTYCJI:

INWESTYCJA OPARTA JESTNA MIEJSCOWYM PLANIE / DECYZH'

(należypodaćnr decyzjiUlubnazwęplanu)
* - niepottzebne skreślić
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PRZYJMOWANIECfTERESANTÓWODBYWASIĘW DNIACH:
MMUIDZIUUI, WTOMK, CZWABTEK,HĄTEKWGODZ.8BMSOO

ŚRODA- NARADA KOORDYNACYJNA
Informacja telefoniczna udzielanajest pod nr tel. (91) 42 45 199
e-mail: zudp@modgik.szczecin.pl
UWAGA III

Wniosek o skoordynowanie sytuowania projektowanej sieci uzbrojeni terenu przedstawiany
jest na naradę koordynacyjną wyłącznie po uiszczeniu ophty, zgodnie zart. 40d luŁSwzw.
z art. 40busŁ l pkt 6 ustawyz dnia 17maja 1989r. Prawogeodezyjnei kartograflcme.

(WNIOSEKNALEŻYZACHOWAĆDO ODBIORUPROTOKOŁU )
PrzedHadamnastępującezałączniki:
a

Plm sytuacyjny - ilość egz.

a
Kartarejestracyjnamapydo celówprojektowych.
a
Kserokopia decyzji o warunkachzabudowyi zagospodarowaniaterenu
/ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
a

Kserokopia aktualnych warunków technicznych.

D

Zestawieniewykazuwspóbzędnychgeodezyjnych.

D

Wersja elektroniczna projektu.

a

Inne:

UWAGA!!!

Weraja elektronlcaaia ( *.dxflub *.dwg) projektu powinna być zapisana wweraji AutoCad
max. do wersji 2009r. Wykaz wspólraędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych
pBWlnien

by< zapisany w

formacie

(*.txt) wedhig

wzoru

("Nrpkt wap61nędn<X wsptiraędnaY"

-poseczególne elementy rozdzielone znakiem ipacji, separatorem części uhmkowych jest
kropka).

UWAGI:

(czytelny podpis wnioskodawcy}
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Załącznik nr 2 doRegulaminu
oiganizacjinaradkooidynacyjnych

WZÓRPROTOKOŁU

oraz zasad i trybu uzgadniania na nich

sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Prezydent Miasta Szczecin

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ

Mlefskl OSrodekDotummtaijl Geoileyjne] t Kartograficme] w Sswclnle - ZUDP
Znak sprawy: MODGiK. ZUDP. 345........ 2e......"

FORMAPZEPROWADZENIANARADYKOORDYNACYJNEJ:
D NARADA W SIEDZIBIE BIURA

a NARADA ŚRODKAMIKOMUNDCACJIELEKTRONICZNEJ

Szczecin,dnia.,
NUMER WNIOSKU
numer / rok

PRZEDMIOT NAIIADY KOORDYNACyjNEJ

LOKALIZACJA BSWESTYCJI

PRZEBIEG RASTROWY

INFORMACJA DODATKOWA DO PROJEKTU

WNIOSKODAWCA

DZIAŁAJĄCY W IMIENFU INWESTORA

WYNIK NARADY KOORDYNACYJNEJ
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Zajęciestanowiska katdegopodmiotu wlfie sif z podaniem imienial nawiska
orazczytelnegopoĄiisulub utyciepieczęcislutbowej.

Praewodniczący narady koordynacyjnej

Wydział Urbanistyki i Admimstaicji Budowlanej UrzęduMiastaSzczecin

PowiatowyinspektoratNadzomBudowlanegow Szczecinie

Zsuząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

ENEAOperator Sp.z o.o. - RejonDystrybucji Szczecime

Polska SpiUka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddzirf w Poznaniu ZaUad w Szczecinie

Zakład Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

WydzUMechaniczno - Energetyczny ZWiKSp. z o.o. w Szczecinie

OrangePolska S.A.

Szczecińska Energetyka Ciephia Sp. z o. o.

ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.

M: 65BD6CF7-5396-4ABC-BC97-E92FA73037DD.Podpisany

Strona 2

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Wydział Infonnatyki UrzęduMiasta Szczecin

Wydział Inwestycji Miejskich UrzęduMiasta Szczecin

Wydział GospodarkiKomundnej i Oclirony ŚrodowiskaUizęduMiasta Szczecnie

PKPEnergetyka SA. Oddział w Warszawie- Dystrybucja Enagii Elektrycznej,
Pomorski Rejon Dystrybucji w Szczecinie

Rejon Obsługi Abonentów w Szczecinie

Instytut ChemiiBioorgamcznej Polskiej AkademiiNauk
Poznańskie Centrum Supericomputerowo-Sieciowe

Operator GazociągówPrzesyłowych GAZ-SYSTEM SA. Oddział w Poznaniu

HAWE Telekom Sp. z o.o.

Generalna Dyrekga DrógKrajowychi Autostrad - Oddział w Szczecime

ENEA Operator Sp. z o.o. - Oddział Dystiybucji Szczecin- w zakresie sieci 11OkV
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Multimedia Polska SA.

T-MobUe Polska S.A.

UPC Polska Sp. z o.o.

NETIAS.A.

ZachodmopomorskiUniwersytetTechnologicznyw Szczecinie
- Akademickie Centrum Informatyki

INNE ZAINTERESOWANE PODMIOTY:
l.
2.
3.
4.

DODATKOWE UWAGI:
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Zaiącznik Nr 3 do Regulaminu
organizacji narad koordynacyjnych
arca zasad i trybu uzgadniania na nich

sytuowaniaprojektowanych sieci uzbrojeniaterenu

WZÓRADNOTAdI

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Dokumentacja projektowa znak sprawy:
w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
dotycząca:

była przedmiotem narady koordynacyjnej przq>rowadzonej
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie w dniu

Sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej:
DW formie spotkania.

azapomocą środkówkomunikacji elektronicznej.

(poczta Przewodniczącego)
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/17
PrezydentaMiasta Szczecin
z dnia 17 lutego 2017 r.

Szczegółowywykazpodmlotfiw,którychprzedstawicielebiorąudział w naradach
koordynacyjnych:

l. Jednostkiorgamzacyjne UrzęduMiasta Szczecin:
l) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlane],
2) Wydział Inwestycji Miejskich,
3) Wydział Inforaiatyki,

4) Wydział Gospodarki Komundnej i Ochrony Środowiska.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, ul. Karola Szymanowskiego 2,
71-416 Szczecin.

3. Podmioty zaiządząjącesieciami uzbrojeniaterenu:

l) ENEA Operator Sp. z o.o. - Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Hieronima Deidowskiego 2, 71-178
Szczecin,

2)ENEA Operator Sp. zo.o. - Oddział Dystrybucji Smzecin - sieci 110kV, iii. Jacka
Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin,

3) Polska Spółka Ga2awnictwa Sp. zo.o. - Odział w Poznaniu Zaldad w Szczecinie, ul. Tama
Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin,

4) Operator GazociągówPizesyiowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61859 Poznań,

5) Zakład Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecmie, ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682
Szczecin,

6)Zakład Wodociągówi KanalizacjiSp.z o.o.w Szczecime- Wydział Mechanicmo-Eneigetyczny,
ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin,

7) SzczeciAskaEnergetykaCieplnaSp.z o.o.,ul. Zbotowa4, 70-653Szczecm,
8) Orange Polska S.A., Aleja Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin,

9) Multmedia PolskaSA., ul. TadeuszaApolinarego Wendy 7/9, 81-341 Gdynia,
10) ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin,

11)TramwajeSzczecińskieSp.z o.o.,ul. SebastianaKlonowica5, 71-241 Szczecin,
12)KomendaWojewódzkaPolicjiw Szczecinie,ul. Małopolska 47, 70-515Szczecin,
13)NETIAS.A., ul. Półeczki 13, 02-822 Warszawa,

14)INTERNETIASp.z 0.0.,AlejaWojskaPolskiego78, 70-482Szczecin,
15) PKPEnergetyka S.A. Oddział w Wara2awie- Dystrybucja Eneigii Elektiycznej, Pomorski Rejon
Dystrybucji w Szczecinie, ul. Stefana Czaraieckiego 8F, 70-221 Szczecin,

16)Rejon ObshigiAbonentóww Szczecinie,ul. GabrielaNarutowicza 10A,70-231 Szczecin,
17) T-Mobile Polska S.A., ul. Maiynarska 12, 02^74 Warazawa,
18) HAWE Telekom Sp. z o.o., ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica,
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19)Zachodniopomorski Umwersytet Technologiczny w Szczecinie - Akademickie Centrum
Informatyki, Aleja Piastów17, 70-310 Szczecin,
20) Instytut Chemii Biooi-ganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sicciowe, ul. Zygmunta Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,

21)PKPCARGOS.A. BiuroNieruchomości,ul. Grójecka17, 02-021 Warszawa,
22) PKP Utozymame Sp. z o.o., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

23) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - ZaMad Linii Kolejowych wSmzecinie, ul. Józefa
Koraemowskiego l, 70-211 Szczecin,

24) TK Telekom Sp. z o.o., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Waiszawa.
4. Podmioty zasądzającedrogami:

l) ZaizgdDrógi Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin,
2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Szczecinie, Aleja Bohaterów
Warszawy 33, 70-340 Szczecin.
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