
Imielin, dnia 13 stycznia 2022 rok 

 

Urząd Miasta Imielin, ul.Imielińska 81; Imielin 

Lokalizacja urządzenia 

Współrzędne geograficzne lokalizacji oraz adres, pod jakim się znajduje. Ze względu na specyfikę 

urządzenia konieczne są współrzędne pozwalające na znacznie szybsze jego zlokalizowanie. 

50.14691343463755, 19.186007665668697 

Urząd Miasta Imielin, ul.Imielińska 81; 41-407 Imielin 

50°08'48.9"N 19°11'09.6"E 

Mobilność urządzenia 
Jeśli urządzenie jest mobilne i znajduje się np. w samochodzie, prosimy oznaczyć. 

NIE 

Opis lokalizacji 
Krótki opis, jak znaleźć urządzenie. 

Urządzenie znajduje się na zewnątrz przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta Imielin, 

ul.Imielińska 81, od ul.Sapety 

Operator 
Nazwa operatora urządzenia. 

Urząd Miasta Imielin 

Nr telefonu zarządcy 
Telefon osoby lub instytucji odpowiedzialnej za stan urządzenia. 

32 22 54 134 

Dostęp 
Opis czy urządzenie jest dostępne z ograniczeniami, czy bez ograniczeń. 

 

Dostępny bez ograniczeń 

Godziny funkcjonowania 
Jeśli dostęp jest ograniczony do określonych godzin, prosimy o ich podanie.  

Dostępny bez ograniczeń 

Czy urządzenie znajduje się na 

zewnątrz budynku? 

W przypadku miejsca na ścianie prosimy o stwierdzenie czy jest dostępny na zewnątrz, czy 

wewnątrz. 

Tak dostępny na zewnątrz 

 
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul.Sapety 8a; Imielin 

Lokalizacja urządzenia 

Współrzędne geograficzne lokalizacji oraz adres, pod jakim się znajduje. Ze względu na specyfikę 

urządzenia konieczne są współrzędne pozwalające na znacznie szybsze jego zlokalizowanie. 

50.14599583089399, 19.188968343268805 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul.Sapety 8a; 41-407 Imielin 

50°08'45.6"N 19°11'20.3"E 

Mobilność urządzenia 
Jeśli urządzenie jest mobilne i znajduje się np. w samochodzie, prosimy oznaczyć. 

NIE 

Opis lokalizacji 
Krótki opis, jak znaleźć urządzenie. 

Urządzenie znajduje się wewnątrz obiektu przy ul.Sapety 8a, w korytarzu na parterze (wejscia od 

strony Przedszkola Miejskiego oraz od strony Szkoły Podstawowej Nr 1) 

Operator 
Nazwa operatora urządzenia. 

Urząd Miasta Imielin 

Nr telefonu zarządcy 
Telefon osoby lub instytucji odpowiedzialnej za stan urządzenia. 

32 22 54 134 

Dostęp 
Opis czy urządzenie jest dostępne z ograniczeniami, czy bez ograniczeń. 

Dostępny z ograniczeniami 

Godziny funkcjonowania Jeśli dostęp jest ograniczony do określonych godzin, prosimy o ich podanie.  



Dostępny w dniach I godzinach, gdy na hali odbywają się zajęcia. 

Czy urządzenie znajduje się na 

zewnątrz budynku? 

W przypadku miejsca na ścianie prosimy o stwierdzenie czy jest dostępny na zewnątrz, czy 

wewnątrz. 

Dostępny od wewnątrz 

 

 
Hala Sportowa, ul.Karola Miarki 7; Imielin 

Lokalizacja urządzenia 

Współrzędne geograficzne lokalizacji oraz adres, pod jakim się znajduje. Ze względu na specyfikę 

urządzenia konieczne są współrzędne pozwalające na znacznie szybsze jego zlokalizowanie. 

50.14822047690977, 19.18191951929517 

Hala Sportowa, ul.Karola Miarki 7; 41-407 Imielin 

50°08'53.6"N 19°10'54.9"E 

Mobilność urządzenia 
Jeśli urządzenie jest mobilne i znajduje się np. w samochodzie, prosimy oznaczyć. 

NIE 

Opis lokalizacji 

Krótki opis, jak znaleźć urządzenie. 

Urządzenie znajduje się wewnątrz obiektu przy ul.Karola Miarki 7, w korytarzu na parterze 

(wejścia z placu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 od strony ul.Karola Miarki 7 oraz od strony 

ul.Marii Dąbrowskiej ( na przeciw numeru …...) 

Operator 
Nazwa operatora urządzenia. 

Urząd Miasta Imielin 

Nr telefonu zarządcy 
Telefon osoby lub instytucji odpowiedzialnej za stan urządzenia. 

32 22 54 134 

Dostęp 
Opis czy urządzenie jest dostępne z ograniczeniami, czy bez ograniczeń. 

Dostępny z ograniczeniami 

Godziny funkcjonowania 
Jeśli dostęp jest ograniczony do określonych godzin, prosimy o ich podanie.  

Dostępny w dniach i godzinach, gdy na hali odbywają się zajęcia. 

Czy urządzenie znajduje się na 

zewnątrz budynku? 

W przypadku miejsca na ścianie prosimy o stwierdzenie czy jest dostępny na zewnątrz, czy 

wewnątrz. 

Dostępny od wewnątrz 

 

Stadion Miejski, ul.Hallera 37a; Imielin 

Lokalizacja urządzenia 

Współrzędne geograficzne lokalizacji oraz adres, pod jakim się znajduje. Ze względu na specyfikę 

urządzenia konieczne są współrzędne pozwalające na znacznie szybsze jego zlokalizowanie. 

50.13897321874254, 19.181093995073876 

Stadion Miejski, ul.Hallera 37a; 41-407 Imielin 

50°08'20.3"N 19°10'51.9"E 

Mobilność urządzenia 
Jeśli urządzenie jest mobilne i znajduje się np. w samochodzie, prosimy oznaczyć. 

NIE 

Opis lokalizacji 
Krótki opis, jak znaleźć urządzenie. 

Urządzenie znajduje się wewnątrz budynku administracyjno-socjalnego przy ul.Hallera 37a , w 

holu na parterze (wejscie od ul.Hallera 37a 

Operator 
Nazwa operatora urządzenia. 

Urząd Miasta Imielin 



Nr telefonu zarządcy 
Telefon osoby lub instytucji odpowiedzialnej za stan urządzenia. 

32 22 54 134 

Dostęp 
Opis czy urządzenie jest dostępne z ograniczeniami, czy bez ograniczeń. 

Dostępny z ograniczeniami 

Godziny funkcjonowania 
Jeśli dostęp jest ograniczony do określonych godzin, prosimy o ich podanie.  

Dostępny w dniach I godzinach, gdy na stadionie odbywają się zajęcia. 

Czy urządzenie znajduje się na 

zewnątrz budynku? 

W przypadku miejsca na ścianie prosimy o stwierdzenie czy jest dostępny na zewnątrz, czy 

wewnątrz. 

Dostępny od wewnątrz 

 


