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MZ.5580.27-6.2018.DZ , UM, 93Q3qq‘;_;,Q{.8
1 DECYZJA Nr 40/2018lMZ 7
1. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
; 0 Pafistwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z pézn. zm. - zwanej

dalej ustawa 0 PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czen/vca 1960 r. — Kodeks
postapowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 —zwanej dalej k.p.a.)

nakazujq
Miastu Gliwice

ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

wykonanie nastepujacych obowiazkéwz
Obowigzek nr 1:

‘I 1. Przeprowadzié praktyczne sprawdzenie organizacji i warunkéw ewakuacji
z caiego obiektu Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

I. Podstawlprawne obowiazku nr 1:
I 1)art. 4 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. oochronie

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620) - zwanej dalej ,,ustawa 0 ochronie
przec/'wpoz'arowej”,

. 2)§ 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czervvca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych iterenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) — zwanego dalej
,,rozpo/zadzeniem w sprawie ochrony p/zeciwpozarowej budynkéw”.

.
i
1
1

Termin wykonania obowiazku nr 1 ustalam na: 31.12.2018 r.

Obowigzek nr 2:
1 2.1 Wyposazyé budynek Urzadu Miejskiego w Gliwicach w instalacje wodociagowa

przeciwpozarowa z punktami poboru wody w postaci hydrantéw wewnatrznych
1 25 z we,-zem péisztywnym.
1 2.2 Obowiazek 0 ktéwm mowa w pkt 2.1 nalezy wykonaé zgodnie z projektem

uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczeifi przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowego jest
przeprowadzenie préb i badafl, potwierdzajacych prawidiowoéé dziaiania.

Podstawlprawne obowiazku nr 2:
1) art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawyo ochronie przeciwpozarowej
2)§ 3 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw

Termin wykonania obowiazku nr 2 ustalam na: 31.12.2019 r.
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Uzasadnienie

W dniach od 09.04.2018 r. do 13.04.2018 r. na podstawie upowaznienia z dnia
07.03.2018 r. znak MZ.5580.27-1.2018.DZ Komendanta Miejskiego Paristwowej
Strazy Pozarnej wGliwicach w budynku Urzadu Miejskiego w Gliwicach,
zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Zwyciostwa 21 funkcjonariusze Komendy
Miejskiej PSP w Gliwicach przeprowadzili czynnoéci kontrolno-rozpoznawcze,
z ktorych sporzadzili protokéi z dnia 20.04.2018 r., znak MZ.5580.27-2.2018.DZ.
Protokoi zostai podpisany przez Pania Dyrektor Urzadu Miejskiego w Gliwicach,
Katarzyne Spiewok, ktora podpisaia go bez wnoszenia zastrzezeri.

Jak wynika z ustalefi czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych budynek Urzedu
Miejskiego w Gliwicach bedacy w posiadaniu Miasta Gliwice, ma nastapujaca
charakterystyko pozarowa:

v przeznaczenie obiektu — budynek administracyjno-biurowy,
o kategoria zagrozenia Iudzi - ZL Ill,
o wysokoéé budynku — 22,5 m (budynek éredniowysoki),
0 kubatura caikowita budynku — 60 370,00 m3,
o powierzchnia uzytkowa budynku — 11 944,00 m2,
o iloéé kondygnacji nadziemnych - 6,
o iloéé kondygnacji podziemnych — 1,
0 podziat obiektu na strefy pozarowe - budynek stanowi jedna strefe

pozarowa.
W trakcie czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono vvymienione

wprotokole nieprawidiowoéci, w tym nizej wymienione uchybienia stanowiace
naruszenie przepisow przeciwpozarowych:
1) Drogi ewakuacyjne oznakowano znakami ewakuacyjnymi wediug dwoch norm,

wg PN-EN ISO 7010 oraz wg PN-92/N-1256/02 (norma wycofana).
2) W remontowanej czc-;-éci obiektu na I piotrze brak jest oznakowania drog

ewakuacyjnych.
I Brak oznakowanego miejsca zbiorki do ewakuacji.31

4) lnstrukcja bezpieczefistwa pozarowego nie zawiera wszystkich wymaganych
elementow.

5) Nie powiadomiono Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach o przeprowadzeniu
praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkow ewakuacji.

6) Zasieg hydrantow wewnatrznych w poziomie nie obejmuje catej powierzchni
chronionego budynku.

7) Wysokoéé zaworow hydrantowych wynosi 1,35 m + 1,85 m od poziomu podiogi
(zawory odcinajace hydrantow wewnatrznych musza byé umieszczone na
wysokoéci 1,35:tO,1m od poziomu podiogi).

8) Zawor hydrantu 52, zlokalizowany na I pietrze przy pomieszczeniu 122, jest
skierowany do gory, w sposob uniemozliwiajacy podpiocie waza hydrantowego

9) Zgodnie z okazanym protokoiem instalacja awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego nie speinia warunkow wymaganych przez przepisy i normy
(dotyczy I piotra).
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W przedmiotowym budynku stwierdzono rowniez nieprawidiowoéci w zakresie
wystepujacych warunkow technicznych, stanowiace o mozliwoéci uznania budynku
za zagrazajacy zyciu Iudzi oraz inne nieprawidiowoéci z zakresu bezpieczefistwa
pozarowego stanowiace naruszenie przepisow techniczno — budowlanych.
Nieprawidiowoéci te sa przedmiotem odrabnej decyzji administracyjnej.

W zwiazku z ujawnieniem vwv. naruszeri pismem z dnia 07.05.2018 r.
znak MZ.5580.27-3.2018.DZ zawiadomiono Miasto Gliwice o wszczc-;ciu
postopowania administracyjnego z urzedu w sprawie nakazania ich usuniecia.

W dniu 25.05.2018 r. do Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach wpiynoio pismo
(znak sprawy: DYR.1710.4.2018) Dyrektora Urzadu Miejskiego w Gliwicach
informujace 0 usuniociu uchybiefi wymienionych powyzej w punktach 1, 2, 3, 4 oraz
9. Dowody przedstawione w przedmiotovvym piémie jednoznacznie potwierdzaja
usuniocie czeéci nieprawidiowoéci. W zwiqzku z powyzszym Komendant Miejski PSP
w Gliwicach wydai decyzje administracyjna Nr 39/2018/MZ z dnia 29.06.2018 r.,
umarzajaca w czaéci wszozete postapowanie administracyjne.

Kwestie pozostaiych nieprawidiowoéci naruszajacych przepisy
przeciwpozarowe rozpatrzono w oparciu o stan faktyczny, stwierdzony podczas
przeprowadzonych czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych.

Ad Obowiazek nr 1

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia wsprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkow wiaéciciel lub zarzadca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osob
bedacych jego statymi uzytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
Iudzi ZL IV (budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na dwa lata
przeprowadzié praktyczne sprawdzenie organizacji i warunkow ewakuacji z caiego
obiektu. Nalezy ponadto powiadomié Komendanta Miejskiego Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Gliwicach o terminie przeprowadzenie tychze dziaiari, nie pozniej niz
tydzier'1 przed ich przeprowadzeniem.

W trakcie kontroli okazano protokoi z dnia 27.12.2016 r. dot. praktycznego
sprawdzenia organizacji i warunkow ewakuacji, ktore odbyty sio w dniu 08.06.2016 r.
Z treéci protokoiu wynika, ze nie powiadomiono Komendanta Miejskiego PSP
w Gliwicach o terminie przeprowadzenia éwiczefi. Przedmiotowa ewakuacja
(éwiczenia) byta przeprowadzona w zwiazku z otrzymaniem informacji o podiozeniu
w budynku iadunku 1/vybuchowego.

Ad Obowiazek nr 2

Art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej, nakiada na wiaéciciela,
zarzadco lub uzytkownika obiektu obowiazek przestrzegania przeciwpozarowych
wymagarfi techniczno - budowlanych, instalacyjnych i technologicznych oraz
obowiazek wyposazenia budynku, obiektu budowlanego w wymagane urzadzenia
przeciwpozarowe. Katalog obiektow zobligowanych do wyposazenia w instalacje
wodociagowa przeciwpozarowa oraz forma wymaganych zabezpieczefl wynika
z § 19 rozpo/zadzenia wsprawie ochrony pizeciwpozarowej budynkow. Zgodnie
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z aktualnie obowiazujacymi przepisami hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym nalezy stosowaé m.in. na kazdej kondygnacji budynku
éredniowysokiego, w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m2,
zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrozenia Iudzi (budynki uzytecznosci
publicznej, nie zawierajace pomieszczefi przeznaczonych do jednoczesnego
przebyvvania ponad 50 osob niebedacych ich staiymi uzytkownikami, jak réwniez
nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku Iudzi 0 ograniczonej zdolnosci
poruszania sie). Budynek Urzedu Miejskiego w Gliwicach jako obiekt sredniowysoki
(wysokosé obiektu: 22,5 m), zakwalifikowany do kategorii ZL III, mieéci sie
w katalogu obiektow zobligowanych do wyposazenia w hydranty 25.

Przedmiotovvy obiekt, zgodnie z trescia protokoiu ustalefi z czynnoéci
kontrolno - rozpoznawczych zostai wyposazony w instalacje wodociagowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 52 z wezem ptasko skiadanym oraz
hydranty wewnetrzne 25 z wezem poisztywnym. W trakcie czynnosci kontrolnych
stwierdzono, ze zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie nie obejmuje caiej
powierzchni chronionego budynku z uwagi na zabudowane w wiekszoéci hydranty
wewnetrzne 52 z wezem piasko skiadanym (dotyczy parteru oraz pietra I i IV).
Ponadto stwierdzono brak hydrantow przy wejsciu na poddasza oraz w czesci
piwnic.

Zgodnie z § 44 pkt 2 przywoianego wyzej rozporzadzenia, w przypadku
budynkow wyposazonych w hydranty 52 wyposazenie ich w hydranty 25 obowiazuja
dopiero przy przebudowie i rozbudowie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
a takze przy nadbudowanie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania obiektu. Nadmienié jednakze nalezy, ze w opisyvvanym przypadku brak
jest mozliwosci zastosowania trybu okreslonego w § 44 tego rozporzadzenia, gdyz
nakaz wynikajacy z decyzji odnosi sie do vvyposazenia w instalacje wodociagowa
przeciwpozarowa obiektu, w ktorym instalacja taka nie pokiywa swoim zasiegiem
caiosci obiektu. Zastrzec przy tym nalezy, ze wyposazenie hydrantu 52 w dodatkowy
waz jest mozliwe wyiacznie w odniesieniu do pomieszczefi i stref pozarowych
produkcyjnych I magazynowych.

Podczas ozynnosci kontrolno-rozpoznawczych dokonano rowniez pomiaru
wysokosci zaworow hydrantowych i stwierdzono, ze wysokosé zaworow
hydrantowych wynosi 1,35 m + 1,85 m od poziomu podiogi. Zgodnie z § 21 ust. 1
rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow zawory odcinajace
hydrantow wewnetrznych musza byé umieszczone na wysokoéci 1,35 1 0,1 m od
poziomu podtogi. Zbyt wysoko umieszczone zawory odcinajace instalacji
hydrantowej moga wptynaé na utrudnienia Iub w skrajnych przypadkach uniemozliwié
uzycie hydrantow, ktorych funkcjonowanie jest szczegolnie potrzebne iskuteczne
we wczesnej fazie rozwoju pozaru. Ponadto nasada tioczna zaworu hydrantu 52,
zlokalizowanego na I pietrze przy pomieszczeniu 122 jest skierowana do gory,
w sposob uniemozliwiajacy podpiecie weza hydrantowego. Wykonanie obowiazkow
decyzji sprawi, ze powyzsze nieprawidiowoéci nie beda wystepowaty.

Biorac pod uwage powyzsze okolicznosci decyzja administracyjna nie odnosi
sie zatem do formy zastosowanych hydrantow, ale do koncepcji i skutecznoéci
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przyjetych na obiekcie rozwiazafi z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Brak
hydrantow wewnetrznych umozliwiajacych dotarcie pradem wody do kazdego
z pomieszczefi w budynku w przypadku powstania pozaru moze uniemozliwié
podjecie skutecznych dziaiafl gasniczych w piervvszych minutach powstania pozaru,
tym samym przyczyniajac sie do Iatwego i szybkiego rozprzestrzenienia sie pozaru
wbudynku.

Jednoczeénie z uwagi na fakt, ze hydranty wewnetrzne zgodnie z definicja
zawarta w§ 2 ust. 1 pkt. 9 rozporzadzenia w sprawie ochrony p!Z6CiWpO28fOW6j
budynkow sa urzadzeniem pizeciwpozarowym, zgodnie z § 3 ust. 1, powinny byé
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeifi
przeciwpozarovwch, a warunkiem dopuszozenia do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badari
potwierdzajacych prawidiowosé dziaiania.

Ponadto informuje, ze zgodnie z § 1 ust. 2 tego cytowanego powyzej
rozporzadzania, dopuszcza sie stosowanie rozwiazafi zamiennych w stosunku do
wymienionych w § 19, zatem w odniesieniu do instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej. Powyzsze rozwiazania zamienne powinny zostaé wskazane
w ekspertyzie technicznej rzeczoznawczy ds. zabezpieczefl przeciwpozarowych, jesli
zapewnia one niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu, sq
szczegolnie uzasadnione uwarunkowaniami Iokalnymi iuzyskaja uzgodnienie
z wiascivwm miejscowo Komendantem Wojewodzkim Pafistwowej Strazy Pozarnej.

Wykonanie obowiazkow jest speinieniem wprost naruszonych przepisow:
§ 17 ust. 4 (punkt 1 decyzji) oraz § 19 ust. 1 pkt 2 (punkt 2 decyzji) rozporzadzenia
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, co w najprostszy sposob
doprowadza budynek Urzedu Miejskiego w Gliwicach do stanu zgodnego z prawem
w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w przedmiotowym zakresie. Nakazy sq
zgodne ze siusznym interesem strony postepowania, a przez podniesienie ogolnego
poziomu bezpieczefistvva pozarowego z interesem spoiecznym.

Wyznaczajac termin realizacji obowiazkow kierowano sie interesem
spotecznym, dotyczacym dopuszczalnej toierancji czasowej tn/vania nieprawidiowosci
oraz siusznym interesem strony, z ktorego wynika realna mozliwosé wykonania
koniecznych prac - to jest wykonalnoscia decyzji.

Ponadto informuje, ze okreslajac termin realizacji decyzji oraz uzalezniajac ten
termin od ostatecznosci decyzji, kierowano sie zasada trwaiosci decyzji. Decyzja
staje sie ostateczna w nastepujacych przypadkach:
1. po upiywie terminu na ziozenie odwoiania, gdy odwoianie nie zostaio ziozone,
2. z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwoiania przez ostatnia ze stron postepowania,
3. w dniu doreczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postepowaniu

odwoiawczym.
Strone zobowiazana do usuniecia stvvierdzonych uchybieifi okreslono na

podstawie przepisow art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 ochronie przeciwpozarowej, zgodnie
z ktoiymi, obowiazek zapewnienia ochrony przeciwpozarowej budynku__spoczywa na
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jego wiascicielu. Jak wynika z usta|er'1 poczynionych w czasie czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych, zobowiazany jest wiascicielem budynku.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Zgodnie z art. 127 § 1 I 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. wzwiazku z art. 27 ustawy

o PSP od niniejszej decyzji siuzy stronie odwoianie do Slaskiego Komendanta
Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Komendanta
Miejskiego Parfistwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach (ul. Wroctawska 1, 44-100
Gliwice), w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwoiania
strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu administracji
publicznej, ktory wydai decyzje. Z dniem doreczenia tut. organowi oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwoiania przez strone postepowania,
niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a strona nie moze zIozyc': skargi
do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwoiania vvywiera skutek
tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ziozone w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania po uplywie ww. terminu.
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Otrzymuja:

ul. Zwyciestwa 21
44 — 100 Gliwice
- zwrotne potwierdzenie odbioru
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