Załącznik nr 6
DODATKOWE INFORMACJE DO OCENY RYZYKA
Nazwa

Powiat Hajnowski z siedzibą wraz
z w Hajnówce ul. A Zina 1 oraz
jednostek organizacyjnych

Adres

Hajnówka ul. Aleksego Zina 1

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:


budynki przeznaczone do rozbiórki, pustostany,
budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym,



budynki wynajmowane w których prowadzona jest
działalność stwarzająca zagrożenie wybuchem pożaru,

Tak, budynek Internatu nr 1
Zespołu Szkół Zawodowych

Jeżeli tak , prosimy o ich wskazanie w szczegółowym wykazie
budynków.
Czy w którymkolwiek z wymienionych budynków, są
przechowywane
materiały
łatwopalne,
substancje
niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne.
Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju, ilości składowanych
materiałów oraz miejsca.

Nie

Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają windę/y

Tak

Czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki/budowle o
konstrukcji
z
płyty
warstwowej
z palnym wypełnieniem (jak styropian, pianka poliuretanowa)

Nie

W odniesieniu do sprzętu elektronicznego – czy sprzęt
podłączony jest do UPS-ów?

Tak, tylko elementy krytyczne
(serwery) oraz niektóre
komputery w wybranych
Wydziałach Starostwa

Czy jakikolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt
elektroniczny zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu?

Nie

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe
zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne
przeglądy.

Tak

Wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do
ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym
przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone
jest każdorazowo pisemnym protokołami

Tak

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje
techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym
stanu
technicznego
i/lub
dozorowi
technicznemu,
wykonywanym przez uprawnione podmioty? W szczególności
przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,

Tak

estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e)
przewodów
kominowych
(dymowe,
spalinowe,
wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
Czy imprezy organizowane przez Powiat odbywające się na
terenie Powiatu obejmują imprezy/sporty ekstremalne,
lotnicze, motorowe, oraz takie gdzie celem jest uzyskanie
prędkości
maksymalnej,
czy
planowane
są
pokazy
fajerwerków ( czy w całości zlecane będą profesjonalnej
firmie).
Czy na terenie Powiatu znajdują się Punkty Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (ilość punktów)

Nie

Nie

Czy na terenie Powiatu odnotowano powódź od 1997 przez
ostatnie 20 lat

Nie

Czy na terenie Powiatu odnotowano podtopienia ostatnie 10
lat

Nie

Czy na terenie Powiatu odnotowano podniesienie poziomu
wód gruntowych

Nie

Czy Powiat posiada własną sieć kanalizacyjną i wodociągową

Nie

Czy do zadań Powiatu należy zaopatrzenie mieszkańców w
wodę?

Nie

Czy do zadań Powiatu należy dowóz dzieci do szkoły?

Tak

Czy Powiat posiada mosty, przepusty?

Tak

Czy Powiat posiada parking. Jeżeli tak to czy jest to parking
strzeżony, liczba miejsc postojowych

Nie

Czy Powiat posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci,
zakładem recyklingu, spalarnią śmieci/wysypisko śmieci

Nie

Czy jest oczyszczalnia ścieków

Nie

Liczba cmentarzy

Czy Powiat posiada/użytkuje pojazdy niepodlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdów
mechanicznych. Jeżeli tak, to proszę wskazać ilość i rodzaj
pojazdu.

Brak

Tak, Zarząd Dróg Powiatowych

