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Godziny pracy Urzedu
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Pan
Janusz Przybylski
Komendant Miejski

Pafistwowej Straiy Poiarnej
ul. WROCLAWSKA 1

44-100 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powofaé sie na nr sprawy: DYR.1710.4.2018

Dotyczy: Odpowiedi na korespondencje nr UM.442422.2018
Odnosza_c sie do uwag zawartych w protokole z czynnoéci

kontrolno-rozpoznawczych z dnia 20.04.2018 r., przeprowadzonych
w budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwyciestwa 21
wyjaéniam, ie do dnia dzisiejszego:

1) ujednolicono oznakowanie drég ewakuacyjnych wg normy PN-
EN ISO 7010,

2)zakor'1cz0no remont korytarza I pietra, w czasie ktérego
oznakowanie drég ewakuacyjnych na tej kondygnacji bylo
zdemontowane. Aktualnie drogi ewakuacyjne na kondygnacji
I pietra sq oznakowane wg normy PN-EN ISO 7010. Ponadto w
ramach przeprowadzonego remontu zmodernizowano na
kondygnacji I pietra instalacje awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego. W za%a_czeniu przekazuje kopie protoko+u
potwierdzajqcego spe+nianie przez instalacje awaryjnego
oéwietlenia ewakuacyjnego budynku warunkéw wymaganych
przez przepisy i normy,

3) oznakowano miejsce zbiérki do ewakuacji wg normy PN-EN ISO
7010,

4) uzupemiono czeéé graficznq Instrukcji bezpieczefistwa
poiarowego budynku,

5) zdemontowano oznaczenia dotyczqce wyjéé ewakuacyjnych
znad drzwi rozsuwanych stanowiqcych wyjécia 2 budynku,

6) zaplanowano przeprowadzenie w bieiqcym roku obowiqzkowego
praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji.
Oustalonym terminie sprawdzenia zostanie powiadomiony
Komendant Miejski PSP w Gliwicach zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami.

W stosunku do pozostalrych uwag zostanq podjete dzia%ania po
uprzednim wykonaniu kompleksowych prac projektowych.

Budynek przez lata by’: adaptowany i dostosowywany do wymagafi
przewidzianych dla budynkéw uzytecznoéci publicznej. Ze wzgledu na
to, ie jego piervvotne przeznaczenie 0dbiegaIo od funkcji jakq obecnie
spemia rozwaiana byIa koncepcja budowy nowej siedziby Urzedu.
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Ostatecznie w 2014 roku podjeta zostalra decyzja, ie gkfiwnq siedziba_
Urzedu pozostanie budynek przy ul. Zwyciestwa 21, wowczas
przystqpilram do kontynuacji procesu dostosowywania budynku do
obowiqzujqcych warunkow technicznych. Majqc swiadomosé zakresu
prac koniecznych do wykonania przeprowadzona zostalra analiza
ekonomiczna, ktora pokazaIa 2e ze wzgledu na bardzo duie naklrady
finansowe wszystkie te zadania beda_ musia+y byé realizowane etapami.
W oparciu 0 analize ryzyka ustalilismy priorytety dzia%ania. Elementem
krytycznym z punktu widzenia bezpieczefistwa by%:

- z%y stan techniczny elewacji (odpadaja_cy tynk) oraz
- stacja transformatorowa w podpiwniczeniu budynku, ktorej

lokalizacja rodzHa duie ryzyko pozarowe przek%adajqce sie na
bezpieczefistwo osob przebywajqcych w budynku.

Zadania te zostaiy zrealizowane w pierwszej kolejnosci. W sierpniu
ubieg+ego roku zakoficzylry sie prace zwiqzane ztermomodernizacjq
budynku, a od Iutego biezqcego roku Urzqd zasilany jest z nowej stacji
transformatorowej, znajdujqcej sie w obrebie skweru Doncaster.

Zakorficzenie powyiszych zadafi pozwala nam na przejscie do
kolejnego etapu, tak aby w efekcie doprowadzié do spemienia
wszystkich wymagar'\ okreslonych w warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Niewa_tp|iwie przeprowadzone przez Par'1stwa czynnoéci kontrolno-
rozpoznawcze stanowiq dla nas swego rodzaju audyt, potwierdzajqcy
zakres prac jakie muszq zostaé wykonane w kolejnych krokach. Zeby
jednak osiqgnqé w pelmi zak%adany efekt dziaiania te muszq mieé
charakter kompleksowy - do korfica lipca 2018 roku zostanq
opracowane zaioienia wydzielenia stref pozarowych w budynku
Urzedu, na podstawie ktéwch ustalony zostanie harmonogram prac,
porzqdkujqcy stan budynku w pozosta+ym zakresie objetym
protokolrem. Jak tylko harmonogram zostanie ustalony przekaze
go Parfistwu do wiadomosci.
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