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Stowazyszenie Pomocy Dzieciom
MłodzieŹy Niepełnosprawnej Ruchowo

''TĘczA'
al. BohaterÓW Warszary 27B

7O-34O Szczecin
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zarŻąd Dróg
i Transpońu Miejskiego
Dzial Ewidencji DrÓg' lnżynieri] Ruchu
i oŻnakowania sieci Drogowej
ul. S. Klonowica 5,71-241 Szeecin
tel:+48 9148 00 510faksr+48 91 43 93 003

Nasz znak: lE.2130. łtł'b '2014' l/K

Dotyczy: Wydania materiałóW z depozytu miejskiego'

ZarzĄd DfóB i Tlansportu
na wydanie z depoąłu miejskiego;

l[ĄTERlĄŁ
- kostka kami€nna (# 16+22 cm)

- krawężnik kamienny

w ce]u wbudowa[ia w obrębie oieruchomości oznaczonych w ewidencji guntów jako działki:
9l42'9ll'7,9llr8,'7 oblęb 2147 Żgodnie Z zapisami oświadczenia woti nr 7/l4lwcKios
złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczocin dnia 09.06'20]4 r.

Powyższy materiał naieł odebrać z dępoątu miejskiego' mieszczącego się rla terenie
firmy Sunantik Entgrprise Sp. z o.o.' prry ul' Narzędziowej 37 w szozecinie.

Po zakończeniu w/w prac prosimy o zgłoszęnie tęgo fak1u do ZDiTM celem dokonania
protokolarnego odbioru.

w celu mzliczenia zadania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do ZDiTM
oryginal dokumerltó'll' wydania materiałów.

Transpoń, załad[nek i rozładunęk matęriałów należy dokonać we własnym zakresie.
na własny kosź.

Jednocześnie hfomrrjemy' iż mate ały drogowe odbieranę/przekauywane /na dcpoz}'t
miejski muszą spełniaó kry.teria okeślone w warunkach przy.jmowania i wydawania
materiałów.

sprawę plowadŻj] MaieusŻ Kdieeko, tel.09] 48 00 536
NIP: 852-25-96 059 REGON:321165698

2 sumant]k EnteĘrlse uL Ra.a owa 64l' 71-220 Bezże.Że

Miejskiego w szczecinie potwierdza wyrażenie zgody

ILoŚc MIEJSCE wBfIDowANLĄ
'185 Mg dzi^|hi| 9/42'9/11,9/18' 7 obręb 2l47
- 350 mb {lń^lkl| 9/42' 9/l7,g/la,7 obręb2141
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rv sprawie nieodpłatnego wydania z depozytu miejskiego materiatów drogotych
pochodŻących z odzysku

Gospodarując mieniem komunaln;łrr na podstawie alt. 30 ust. 2 pkt. 3 Usta\ł'y z dnia
Il marca 1990 r o sarnorządzię gmjnn}'rn /Dz.U. z2013 r.poz.594 j.t.zpóźn.zm'l

wyrżam zgodę

na nieodpłatne wydanie z depoz}tu miejskiego matedałów drcgowych pochodzących
z odzysku tj.: kostka kamienna (# 16 - 22 cm)'185 Mg, krawęźnik kamienny - 350 mb, celem
ptzeznaczenia dla SToWARZYSZENIA PoMocY DZIECIoM l MLoDZlEŻy
NIEPEŁNoSPRAWNEJ RUcHowo ','IĘczA" al. Bohat€rów warszawy 27B, 70-340
Szczecin.
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UZASADNIENIE

w chwili obecnej sTowARZYsZEME PoMoCY DZIECIoM I ltrł'oDzlEŻy
MEPEŁNOSPRAWNEJ RUcHowo ,'TĘCZA" al. Bohaterów Warszawy 21B, 10-340
szczecin wJ'ralła wolę Fzystą)ienia do prac związanych z zagospodarowaniem telenu części
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gnrntów. jako działki m: 9142, 9ll'1, 9118,1 z obrębl2141
o symbolach ''Bi''. ,,Bp''. ,,dr'', których właścicielęm jest Gmina Miasto Szczecin a zatądcą
nieruchomości nr 7 z oblębu 214'7 jest ZaŹąd DIóg i Transpońu Miejskięgo w Szczecinie- ce]em
popralły v'arurrków obstugi komunikacyjnej omz zape\łnienia właściwego 1'unłcjonotairia norlego
obiektu będącego siedzibą SToWARZYSZENIA PoMoCY DZlEcIoM l MŁoDZIEŻY
NIEPEŁNoSPRAWNEJ RUcHowo''TĘczA".

w związku z pow}'ższ1nrr, w celu umożliwienia wykonania w zadania proponuję udzielić
pomocy w formie nieodpłatncgo plzekazania micjskich mateńałów drogowych pochodzących
z odzyŚku tj.: kostkA kamienna (# 16 - 22 cm) - 185 Mg' krawężnik kamienny - 350 mb.

\ieodplaInie prueka-zane nlrleriaĘ. pochodzqce z depoz1tu miejskiego. umożliwia
sTowARzYszENIU PoMocY DzlEcIoM l Mr'oDZIEŻy NIEPEŁNoSPRAWNEJ
RUcHowo ''TĘCZA' wykonanie prac z'wiązanych z uporządkowaniem tercnu wokół nowej
siedziby, po których będzie odb1'wała się obsługa komunikacyjna nieruchomości.

PŹyznane mateńały w znacm1m stopniu poplawią bezpieczeństwo i estetykę telenu'

wszelkie koszty z\,łiązane z l.anspofien. pracą sprzętu, robocizną i ime' niezbędne
do wykonania robót pokryje sTowARZYszENlE PoMoCY DZIECIoM I MLoDZlEŻy
NIEPEŁNoSPR-ĄWNEJ RUCHowo ',TĘCZA" al. Bohaterów 'warszawy 21B' 70340
Szczecin.
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