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DECYZJA Nr 41/2018IMZ

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Pafistwowej Straiy Poiarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z péin. zm. — zwanej
dalej ustawq 0 PSP), § 16 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zwiqzku z § 207
ust. 2 rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czervvca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 - zwanej dalej k.p.a.)

nakazujg
Miastu Gliwice

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

wykonanie nastepujqcych obowiqzkéw:
Obowigzek nr 1:
Zapewnié odpowiednie warunki ewakuacji klatkami schodovvymi w budynku Urzodu
Miejskiego w Gliwicach, poprzez:
1.1 vvyznaczenie w budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach klatek schodowych

przeznaczonych do ewakuacji, w sposéb zapewniajqcy wymaganq dIugoéc':
dojécia ewakuacyjnego 30 m przy jednym kierunku ewakuacji (w tym nie wiecej
ni2 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i 60 m przy dwéch kierunkach
ewakuacji,

1.2 obudowanie klatek schodowych, wyznaczonych zgodnie z punktem 1.1,
do klasy odpornoéci ogniowej REI 60 oraz zamkniecie tych klatek na kazdej
kondygnacji drzwiami dymoszczelnymi 0 klasie odpornoéci ogniowej El 30,

1.3 wyposaienie klatek schodowych, wyznaczonych zgodnie z punktem 1.1,
w urzqdzenia siuiqce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomoca systemu wykrywania dymu,

1.4 zabezpieczenie 0 ktérym mowa w pkt 1.3 nalezy wykonaé zgodnie z projektem
uzgodnionym z rzeczoznawcq ds. zabezpieczefi przeciwpoiarowych,
a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzqdzenia przeciwpoiarowego jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzqdzenia prob i badafi,
potwierdzajqcych ich prawidiowoéé dziaiania.
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Podstawlprawne obowiazku nr 1:
o art. 4 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. oochronie

przeciwpozarowej (Dz. U. 2 2018 r., poz. 620) — zwanej dalej ,,ustawa
0 ochronie przeciwpozarowej”,

¢ § 3 ust. 1, § 15 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2, § 16 ust. 2 pkt. 2 i 5 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnatrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych iterenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) — zwanego dalej
,,rozpo/zadzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw”,

Q § 207 ust. 2, § 245, § 256 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra lnfrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) — zwanego
dalej ,,warunkami technicznymi”.

Termin wykonania obowiazku nr 1 ustalam na: 31.12.2019 r.

Obowigzek nr 2:
Zastosowaé przegrody z drzwiami dymoszczelnymi, dzielace korytarze w budynku
Urzadu Miejskiego w Gliwicach na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.
Podstawlprawne obowiazku nr 2:

o art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej
o § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 5, ust. 3 rozpomadzenia w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw,
o § 207 ust. 2 i § 243 ust. 1 warunkow technicznych.

Termin wykonania obowiazku nr 2 ustalam na: 31.12.2019 r.
Obowigzek nr 3:
Wydzielié pomieszczenie nr 263, w ktérym znajduja sia butle ze érodkiem gaéniczym
Argonit, aby stanowito odrebna strefa pozarowa.
Podstawy_prawne obowiazku nr 3:

o § 212 ust. 9 warunkéw technicznych,
o § 16 ust. 3 rozpo/zadzenia w sprawie ochrony p/zeciwpozarowej budynkow

w zwiazku z § 207 ust. 2 warunkow technicznych.
Termin wykonania obowiazku nr 3 ustalam na: 31.12.2019 r.

Obowigzek nr 4:
Zastosowaé drzwi 0 klasie odpornoéci ogniowej El 30, stanowiace wyjécia z klatek
schodowych na poddasza.
Podstawy_prawne obowiazku nr 4:

o § 251 warunkéwtechnicznych,
o § 16 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw

w zwiazku z § 207 ust. 2 warunkéw technicznych.
Termin wykonania obowiazku nr 4 ustalam na: 31.12.2019 r.
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Obowigzek nr 5:
Spowodowaé, aby drzwi stanowiace wejécia do piwnic posiadaty klase odpornoéci
ogniowej El 30.

Podstawlprawne obowiazku nr 5:
0 § 250 ust. 1 warunkéw technicznych,
o § 16 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw

w zwiazku z § 207 ust. 2 warunkéw technicznych.
Termin wykonania obowiazku nr 5 ustalam na: 31.12.2019 r.

Obowigzek nr 6:
Spowodowaé, aby przeszklenia na drogach ewakuacyjnych, stanowiace obudowe
poziomych drog ewakuacyjnych, posiadaiy klase odpornoéci ogniowej El 30.

Podstawlprawne obowiazku nr 6:
o § 241 ust. 1 warunkéwtechnicznych,
o § 16 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw

w zwiazku z § 207 ust. 2 warunkéw technicznych.
Termin wykonania obowiazku nr 6 ustalam na: 31.12.2019 r.

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 Pafistwowej
Strazy Pozarnej w Gliwicach w budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach,
zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Zwyciastwa 21 funkcjonariusze Komendy
Miejskiej PSP w Gliwicach przeprowadzili czynnoéci kontrolno-rozpoznawcze,
z ktorych sporzadzili protokot z dnia 20.04.2018 r., znak MZ.5580.27-2.2018.DZ.
Protokot zostat podpisany przez Pania Dyrektor Urzedu Miejskiego w Gliwicach,
Katarzyna Spiewok, ktora podpisaia go bez wnoszenia zastrzezerfi.

Jak wynika z ustalefi czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych budynek Urzedu
Miejskiego w Gliwicach, badacy w posiadaniu Miasta Gliwice, ma nastepujaca
charakterystyka pozarowa:

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

pozarowa.
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W trakcie czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych stvvierdzono wymienione
w protokole nieprawidtowoéci stanowiace 0 mozliwoéci uznania budynku
za zagrazajacy zyciu ludzi:
o Diugoéci dojéé ewakuacyjnych w budynku zostaiy przekroczone o ponad 100%

od okreélonej w przepisach techniczno - budowlanych (107,7 m z pomieszczenia
nr 552/553 oraz 87,8 m od pomieszczenia nr 504),

0 Klatki schodowe nie sa obudowane i nie zostaty zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi oraz nie sa wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu Iub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomoca systemu wykrywania dymu,

o Korytarze w budynku nie zostaiy podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi Iub innych urzadzefi
technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sia dymu,

o Szerokoéci spocznikow klatek schodowych (klatka dwubiegowa od strony
ul. Zwyciastwa, klatka trojbiegowa od strony ul. Wybrzeza Wojska Polskiego,
klatka dwubiegowa od strony ul. Wyszyfiskiego, klatka tréjbiegowa od strony
skweru Doncaster) sa mniejsze niz szerokoéé spocznika klatki schodowe],
okreélona zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi.

W zwiazku z ujawnieniem miadzy innymi vwzej wymienionych naruszeri
pismem z dnia 07.05.2018 r. znak MZ.5580.27-3.2018.DZ zawiadomiono Miasto
Gliwice o wszczaciu postapowania administracyjnego z urzadu w sprawie nakazania
ich usuniacia.

W dniu 25.05.2018 r. do Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach wpiynaio pismo
(znak sprawy: DYR.1710.4.2018) Dyrektora Urzedu Miejskiego w Gliwicach
informujqce o usuniaciu czeéci uchybierfi. Dowody przedstawione w przedmiotovvym
piémie jednoznacznie potwierdzaja usuniacie czeéci nieprawidtowoéci. W zwiazku
z powyzszym Komendant Miejski PSP w Gliwicach wydat decyzja administracyjna
Nr 39/2018/MZ z dnia 29.06.2018 r., umarzajaca w czaéci wszczate postapowanie
administracyjne.

Kwestie nieprawidtowoéci naruszajacych wprost przepisy przeciwpozarowe
ujegto w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach Nr 40/2018/MZ z dnia
29.06.2018 r.

Ad Obowigzek nr 1

Po przeprowadzeniu analizy zapiséw protokotu z dnia 20.04.2018 r. z ustalerfi
z czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpozarowej
w obiekcie budynku Urzadu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwyciegstwa 21, dziaiajac
w trybie § 16 ust. 1 i 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkéw, kontrolowany obiekt uznaje sia za zagrazajacy zyciu ludzi. Uzasadniajac
powyzsze w sposéb szczegélny odnieéé nalezy sia do warunkéw ewakuacji. Obecny
uktad komunikacyjny sprawia, ze z czt-géci pomieszczerfi znajdujacych sia
na poszczegolnych kondygnacjach budynku okreélié mozna jedynie jeden kierunek
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ewakuacji. Trzonem ewakuacji pionowej sq otwarte i nieoddymiane klatki schodowe.
Zatem dlugosé dojscia ewakuacyjnego, tj. dlugoéé drogi ewakuacyjne] mierzona
od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjna do wyjscia na zewnatrz budynku
Iub innej strefy pozarowej, nie powinna przekroczyé 30 m, gdzie zgodnie z § 16 ust. 2
pkt. 2, przekroczenie tej wartoéci o 100% jest przeslanka do uznania obiektu
za zagryzajacy zyciu ludzi. Zgodnie z opisanymi w protokole z czynnosci kontrolnych
pomierzonymi wartoéciami dlugosci dojscia ewakuacyjnego wartosé ta przekracza
graniczny prég 10 m, wynoszac 107,7 m z pomieszczenia nr 552/553 (pietro V) oraz
87,8 m z pomieszczenia nr 504 (pietro V) do najblizszego wyjécia ewakuacyjnego
na zewnatrz obiektu (parter budynku).

Uzasadniajac punkt 1.2 nakazu wynikajacy z decyzji, odniesé nalezy sie do
dopuszczalnej dlugoéci dojscia ewakuacyjnego, ktora dla budynkéw uzytecznosci
publicznej zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, przy jednym dojsciu
powinna wynosié nie wiecej niz 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej), a przy dwoch dojsciach dla dojécia krotszego nie wiecej niz 60 m.
Jednoczesnie dlugosé dojscia ewakuacyjnego mierzona jest od wyjscia
z pomieszczenia na droge ewakuacyjna do wyjscia na zewnatrz budynku Iub do innej
strefy pozarowej, przy czym za rownorzedne rozwiazanie uznaje sie wyjscie
do obudowanej klatki schodowej, zamknietej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30 i wyposazonej w urzadzenia sluzace do usuwania dymu Iub zabezpieczajace
przed zadymieniem.

Dodatkowo sytuacje pogarsza brak zabezpieczenia przed zadymieniem klatek
schodowych stanowiacych drogi ewakuacji w budynku Urzedu Miejskiego
w Gliwicach. W oparciu 0 § 16 ust. 2 pkt 5 przytoczonego rozporzadzenia w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, stanowi to odrebna podstawe do uznania
budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi. Nie jest naduzyciem stvvierdzenie,
ze vvybuch pozaru, w ktoryms z pomieszczerfi znajdujacych sie na nizszych
kondygnacjach budynku, w sposob jednoznaczny moze odciaé mozliwosé
bezpiecznej ewakuacji, poprzez jedyne dostepne wyjscie. W sposéb jednoznaczny
odnosi sie to do mozliwosci dowolnego rozwoju i rozprzestrzeniania sie pozaru
po obiekcie oraz szybkiego rozprzestrzeniania sie gazow pozarowych i dymu.

Zaznaczyé nalezy, ze przywolane obowiazki dotycza wylacznie klatek
schodowych sluzacych do ewakuacji. W trakcie kontroli stwierdzono, ze wszystkie
klatki schodowe oznakowane byly jako drogi ewakuacyjne zgodnie z PN, co bylo
tozsame z trescia instrukcji bezpieczerislwa pozarowego. Dokonaé nalezy zatem
przede wszystkim analizy, ktére z klatek schodowych zostana wyznaczone do celéw
ewakuacji. W przypadku stwierdzenia, ze dana klatka nie bedzie sluzyla do
ewakuacji, nie obowiazuje jej przedmiotowy punkt decyzji. Zaznaczyé przy tym
nalezy, ze szerokosci spocznikéw:

0 klatki schodowej dwubiegowej od strony ul. Zwyciestwa,
o klatki dwubiegowa od strony ul. Wyszyfiskiego,
o klatki trojbiegowej od strony ul. Wybrzeza Wojska Polskiego,
o klatki tréjbiegowej od strony skweru Doncaster,
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nie odpowiadaja wymaganiom obowiazujacych warunkow technicznych. Nalezy mieé
rowniez na uwadze, ze szerokoéci spocznikéw dla klatki schodowej dwubiegowej
od strony ul. Zwyciestwa oraz klatki dwubiegowa od strony ul. Wyszyfiskiego sa
mniejsze o ponad jedna trzecia od okreélonej w przepisach techniczno-budowlanych,
co zostato wymienione w przepisach jako jedna z podstaw do stwierdzenia,
ze budynek uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi.

W punkcie 1.3 niniejszej decyzji nakazano wyposazenie klatek przeznaczonych
do ewakuacji, urzadzerfi sluzacych do usuwania dymu, jednakze zaznaczyé nalezy,
ze mozna w tym przypadku zastosowaé rozwiazanie réwnorzedne, tj. urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu.

Ad Obowigzek nr 2

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku
Urzedu Miejskiego w Gliwicach korytarze w budynku nie zostaly podzielone na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi Iub innych urzadzefi technicznych, zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie dymu.

Fakt powyzszy w oparciu 0 rozporzadzenie w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, okreslajace sposoby i warunki ochrony
przeciwpozarowej dla budynkéw, stanowi zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5 podstawe do
uznania budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi. Biorac pod uwage
powyzsze wskutek nie zapewnienia przez wystepujace w obiekcie warunki
techniczne mozliwosci ewakuacji, budynek uznano za zagrazajacy zyciu ludzi.

Wobec powyzszego wlasciciel, zarzadca Iub uzytkownik budynku w oparciu
0 przytoczony § 16 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw posiada obowiazek zastosowania rozwiazarfi zapewniajacych spelnienie
wymagar'1 bezpieczefistwa pozarowego w sposéb okreslony w warunkach
technicznych, ktore na podstawie § 207 ust. 2 stosuje sie rowniez do uzytkowanych
budynkow istniejacych, gdy zagrazajq one zyciu ludzi.

Okreslone w treéci obowiazku wymaganie zabezpieczenia poziomych drég
ewakuacyjnych przed zadymieniem wynika z wymaga|fi§ 243 ust. 1 warunkow
technicznych, ktéry stanowi, ze korytarze stanowiace droge ewakuacyjna w strefach
pozarowych ZL powinny byc': podzielone na odcinki nie dluzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi Iub innych urzadzefi
technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu. Nadmienié nalezy, ze
wyzej wymienione przegrody nad sufitami podwieszonymi i pod podlogami
podniesionymi powyzej poziomu stropu Iub podloza, powinny byé wykonane
z materialow niepalnych.
Ad. Obowigzki nr 3+6

Zgodnie z brzmieniem § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra lnfrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422), postanowienia dotyczace
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m.in. bezpieczeristwa pozarowego nalezy stosowaé rowniez z uwzglednieniem § 2
ust. 3a do budynkow istniejacych, jezeli one zagrazaja zyciu ludzi. Analogiczny zapis
zawarto w § 16 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow, zgodnie z ktorym wlaéciciel Iub zarzadca budynku,
ktory uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi, zobowiazany jest zastosowaé
rozwiazania zapewniajace spelnienie wymagafi bezpieczerfistwa pozarowego
w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych.

W przedmiotovvym budynku stvvierdzono nizej wymienione nieprawidiowosci
z zakresu bezpieczefistwa pozarowego stanowiace naruszenie przepisow techniczno
— budowlanych, jednakze nie bedace podstawa do uznania budynku Urzedu
Miejskiego w Gliwicach za zagrazajacy zyciu ludzi:

o Pomieszczenie nr 263, w ktorym znajduja sie butle ze srodkiem gasniczym
Argonit nie stanowi odrebnej strefy pozarowej,

o Drzwi prowadzace na poddasza z klatek schodowych sa w wykonaniu zwyktym
(bez klasy odpornoéci ogniowej)

o Drzwi prowadzace do piwnicy (od strony referatu USC) sa w wykonaniu
zwyklym (bez klasy odpornoéci ogniowej),

o Przekroczono dopuszczalna powierzchnie strefy pozarowej ktora wynosi
5000 m2 dla obiektow sredniowysokich, zakwalifikowanych do kategorii ZL Ill
zagrozenia ludzi,

o Na drogach ewakuacyjnych wystepuja przeszklenia 0 klasie odpornosci
ogniowej E30,

o Drzwi rozsuwane stanowiace wyjscia z obiektu zostaly oznakowane jako
wyjscia ewakuacyjne,

0 Szerokoéci biegu klatek schodowych (klatka dwubiegowa od strony
ul. Zwyciestwa, klatka schodowa dwubiegowa od strony ul. Wyszyfiskiego)
sq mniejsze niz szerokosé biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie
z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
Podkreslié ponownie nalezy, ze naruszenia przepisow techniczno-budowlanych,

do ktoryoh odnosza sie obowiazki okreslone w punktach 3+6, nie stanowia podstavvy
do stwierdzenia, ze budynek zagraza zyciu ludzi. Oznacza to, ze wykonanie
obowiazkow ujetych w punktach 1 i 2 spowoduje, ze przedmiotowy obiekt przestanie
byé uznany za zagrazajacy zyciu ludzi.

W mysl § 2 ust. 3a przywolywanego wczeéniej rozporzadzenia Ministra
lnfrastruktury, istnieje mozliwosé zastosowania innych rozwiazar'1, potvvierdzonych
ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeri
przeciwpozarowych, uwzgledniajacych uwarunkowania wynikajace z istniejacego
stanu budynku. Celem takiej ekspertyzy jest wskazanie takich rozwiazafi
zamiennych, ktorych wdrozenie wyeliminuje negatywny skutek nie spelnienia wprost
obowiazujacych wymagaifi - czyli zapewni niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowej obiektu. Przepis ten pozwala wlascicielowi Iub zarzadcy obiektu na
zaproponowanie organowi PSP takich rozwiazarfi techniczno-budowlanych, ktore
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beda mozliwe do zrealizowania zarowno pod wzgledem technicznym jak
i ekonomicznym. Tak wiec wydana decyzja nie przesadza w istocie 0 ostatecznym
sposobie wyeliminowania uchybiefl naruszajacych przepisy techniczno-budowlane
w uzytkowanym budynku.

Wykonanie obowiazkow jest spelnieniem wprost naruszonych przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa pozarowego, ujetych w warunkach technicznych,
co w najprostszy sposob doprowadza budynek Urzedu Miejskiego w Gliwicach do
stanu zgodnego zprawem wzakresie bezpieczefistwa pozarowego
w przedmiotowym zakresie. Nakazy sa zgodne ze slusznym interesem strony
postepowania, a przez podniesienie ogolnego poziomu bezpieczefistwa pozarowego
z interesem spolecznym.

Wyznaczajac termin realizacji obowiazkow kierowano sie interesem
spolecznym, dotyczacym dopuszczalnej tolerancji czasowej trvvania nieprawidlowosci
oraz stusznym interesem strony, z ktorego wynika realna mozliwoéé wykonania
koniecznych prac - to jest wykonalnoscia decyzji.

Ponadto informuje, ze okreélajac termin realizacji decyzji oraz uzalezniajac ten
termin od ostatecznosci decyzji, kierowano sie zasada trwatosci decyzji. Decyzja
staje sie ostateczna w nastepujacych przypadkach:
1. po uplywie terminu na ztozenie odwotania, gdy odwolanie nie zostalo zlozone,
2. z dniem doreczenia organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwolania przez ostatniaj ze stron postepowania,
3. w dniu doreczenia decyzji wydanej przez organ ll instancji w postepowaniu

odwotawczym.
Strone zobowiazana do usuniecia stwierdzonych uchybierfi okreélono na

podstawie przepisow art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej, zgodnie
z ktorymi, obowiazek zapewnienia ochrony przeciwpozarowej budynku__spoczywa na
jego wlascicielu. Jak wynika z ustalerfi poczynionych w czasie czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych, zobowiazany jest wlascicielem 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 stuzy stronie odwotanie do Slaskiego Komendanta
Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Komendanta
Miejskiego Parfistwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach (ul. Wroclawska 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 odwolania
strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia tut. organowi oswiadczenia
ozrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez strone postepowania,
niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomoona, a strona nie moze zlozyé skargi
do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.
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Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania wywiera skutek
tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ztozone 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:
6) Urzad Miejski w Gliwicach

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

2. a/a.

JK, DZ

Strona 9 z 9


