
Gliwice, 20.04.2010 r.

_ KOMENDA Mll_EJSKA_
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

w Gliwicach
ul. Wrociawska 1, 44-100 Gliwice

Znak sprawy: MZ.5580.27-2.2018.DZ

Egz. nr
PROTOKGL

ustalefi z czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 Pafistwowej Strazy Pozarnej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1204 z péin. zm.) oraz § 10 ust. 1
i 2 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 paidziemika
2005 r. w sprawie czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez
Pafistwowq Straz Poiarnq (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 09.04.2018 r. do 13.04.2018 r.
przez:
1) mi. bryg. mgr inz. Janusz Koz1‘owski — z-ca naczelnika wydziaiu kontro|no-
rozpoznawczego; nr legitymacji smzbowej 113,
2) mi. asp. mgr inz. Dawid Zyznowski — inspektor wydzia+u kontrolno-rozpoznawczego;
nr legitymacji siuzbowej 397,

legitymujacych sig upowaznieniem numer MZ.5580.27-1.2018.DZ z dnia 07.03.2018 r.,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach, zosta%y
przeprowadzone czynnoéci kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie:

budynek Urzqdu Miejskiego w Gliwicach,
zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Zwyciqstwa 21.

Nazwa ‘ adres komrolowanego |m|¢ | nazvylsko osoby up0v{az0|0ne| do reprezemowama kontro owanego oraz
podstawa | zakres up0wazn|en|a

Miastg Gliwice Katarzyna Spiewok - Dyrektor Urze;du
ul. Zwyciq,-stwa 21

44-100 Gliwice

Czynnoéci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone w obecnoéci:
lmig, nazwisko, stanowisko sluibowe przedstawiciela kontrolowanego I lrnirg, nazwisko, stanowisko sluibowe przedstawiciela kontrolowanego
Aleksandra Janik-Gajéwka — Zastegpca Naczelnika I Dawid Dom2o+ — Kierownik Referatu
Wydzia1u Organizacyjnego Administracyjnego

Zakres czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyk
1) kontroli przestrzegania przepiséw przeciwpoiarowych;
2) postc-gpowania 2 substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami

i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubozajacych warstwg ozonowq oraz o niektérych fluorowanych
gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie
przeciwpozarowej, a takze systemami ochrony przeciwpozarowej oraz gaénicami
zawierajqcymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluor wane gazy
cieplarniane lub od nich uzaleznionymi. /D
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lnformacje dodatkowe dotyczajce zakresu czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych1
Czynnoéci kontrolno - rozpoznawcze przeprowadzone zgodnie z poleceniem Komendanta
Gféwnego PSP — zawartym w piémie zn. BZ-II-0754/9-1/17 z dnia 16.02.2017 r., a przesjanym
przez Komende Wojewédzkaj PSP W Katowicach.
Wykaz kontrolowanych obiektéw, terenéw i urzajdzefi:

1. Urzqd Miejski w Gliwicach, zlokalizowany przy ul. Zwyciq,-stwa 21 w Gliwicach.

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialnoéé za realizacjg obowiazkéw z zakresu ochrony
grzeciwgoia rowej:

Wlasciciel budynku (wpisac r0wnie2 adres korespondencyjny jeieli jest inny) I Uzytkownik budynku (wpisai: rbwniez adres korespondcncyjny j6Z(3|i jest inny)
Miasto Gliwice
ul. Zwycizgstwa 21
44 -100 Gliwice
Zarzqdca budynku Faktycznje wladajqcy budynkjem

Z] nie dotyczy — uzytkownik jest wjaécicielem budynku U Um0Wa 19$‘ Zawana i Okf9318 W/W ZEIKYBS
I] kontrolowany oéwiadczyj, is nie ma zawartej umowy U Pmowa "ie °k'e_§'a W/Wjlakfesu
|:| nie grzedstawiono umowy podczas kontroli U "105 Umowa ("filmy dZ1e'?aWY, IFWQIQQO Zaflqdu)
Dane dotyczqce umowy: Umowa — nr— z dnia ~
zawarta na okresz E] czas okreslony do dnia — El na czas nieokreélony
Obowiqzki okreélone w umowie (przytoczenie zapiséw umowy): -

Zgodnie 2 okazanymi dokumentami Miasto Gliwice jesi wlaécicjejem nieruchomoéci gruntowej stanowiqcej dzia¥k0 gruntu nr 490, obregb Stare Miasto, dla kt0rej
prowadzona jest ksigaga wieczysta nr GL1G/00007495/2, zabudowanej budynkiem Urzgdu Mjejskiego.
Kontrolowany okazai:

~ umowe najmu nr OR~10/2015/12/5965 zawana w dniu 13.10.2010 r. pomigdzy Miastem Gliwice a Piotrem Jezikiem, Michalem Jezikiem, Krzysztofem
Skrobackim prowadzqcymi dziajalnoéc gospodarczq pod nazwq Intercom S.C., na wynajem powierzchni uzytkowej na terenie Urzgdu
2 plzeznaczeniem na dziajalnoéé gastronomjcznq. W ww. umowie, jak réwniei w sporzqdzonych do niej aneksach, nie scedowano na najemcg
obowiqzkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

~ umowe uiyczenia nr OR.2501.10.2015 z dnia 12.05.2017 r. pomigdzy Miastem Gliwice, a Skarbem Parjstwa - Dyrektorem Generalnym Slqskiego Urzsgdu
Wojewédzkiego w Katowicach dotyczqcq pomieszczerfi nr 004, 005, 006 wraz 2 przyleglym korytarzem, pomieszczeniem gospodarczym oraz toaletami,
na potrzeby Terenowego Punktu Paszportowego. Zgodnie 2 § 2 ust. 4 ww. umowy biorqcy w uzyczenie zobowiqzany jest wyposaiyé
ww. pomieszczenia w sprzet przeciwpoiarowy jgaénice) oraz zapewnié ich przeglajdy zgodnje z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami,

0 umowq najmu nr OR.2501.3.2016 zawartq w dniu 05.05.2016 r. pomiqdzy Umgdem Miejskim w Gliwicach a ltmar Group Sp. z 0.0. na wynajem
powierzchni uzytkowej (punkt ksero). Z tresci umowy nie wynika, aby najemca odpowiadat za stan ochrony przeciwpoiarowej,

v umowa najmu GO/101/54»H-345/99 pomiqdzy Gminq Gliwice a ACTIVE Wojciech Lobodziec na uiytkowanie stanowiska przeznaczonego na punkt
ubezgjeczeh wraz z aneksami. Z treéci umowy oraz aneksbw nie wynika, aby najemca odpowiadaj za stan ochrony przeciwpoiarowej.

2. Charakterystyka poiarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu
Urzqd Miejski w Gliwicach zlokalizowany jest przy ulicy Zwycigstwa 21 w Gliwicach. Budynek jest usytuowany na dziaice
nieogrodzonej. Dojazd do budynku zapewniony jest 0d ujic Prymasa Stefana Wyszyflskiego, Zwycizgstwa, Wybrzeia Wojska
Polskiego oraz od strony skweru Doncaster.

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektéw - wg ksiqiki obiektu
budowlanego, instrukcji bezpieczefistwa poiarowego.

Okreélenie sposobu uiytkowania I . . . . _ . . . .kwafifikacja poiamwa Obiektu Budynek admmjstracyjno - b|ur0wy kategona ZLIII zagrozema Iudzj

Dam b“d°‘”Y ' P°Z."’°'°'“" "a I 1920 r. I Kubatura calkowita budynku 00.370 00 m3uiytkowame ‘
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych 6 I 1 I Powierzchnia zabudowy 2425,00 mi

. . 22,5 . . .Wysokosc budynku (budynek éredrgiowysoki) Powxerzchma cajkowlta budynku b.d.

Dlugoéé budynku / szerokoéé ok. 60 m I 0k. 57 m Powierzchnia uiytkowa budynku 11.94/1,00 ml

O7
Budynek jest wolnostojqcy tak I [:1 nie I Liczba klatek schodowych w budynku
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Opis, uwagi i zaiajczniki:
Wjazd na wewnetrzny dziedziniec jest moiliwy od strony ul. Wybrzeia Wojska P01skieg0.
Na parterze budynku (od strony uiicy Wybrzeia Wojska Polskiego) zlokajizowany jest buiet + zapiecze buietu (pornieszczenia wynajeie na podstawie umowy
wymienionej w punkcie 1) Z treéci okazanej umowy nie wynika, aby wynajrnujqcy pomieszczenia bufetu odpowiadai za stan ochrony orzeciwpoiarowej.
W bufecie przygotowywane sq posiiki na kucnni gazowej, podlqczonej do buili propan - butan 11 kg. Druga butla 11 kg —rezen1v0wa, znajduje sie takie
w pomieszczeniu priygotowywania posiikéw. Butle sq wymieniane w przypadku zuiycia gazu: pusle na pejne. W budynku nie magazynuje sie pustych butii
propan - butan.
Budynek jest czeéciowo podpiwniczony. W piwnicach nie wystepujq pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
W budynku nad ostatniq kondygnacjq znajdujq sie poddasza nieuiytkowe. W tiakcie kontroii na poddaszach nie stwierdzono skiadowania ma1eria10w painycn.
Budynek wyposaiono w 3 dzwigi osobowe. Przy windach umieszczono oznakowania o zakazie korzystania z wind w przypadku poiaru. Pi2y kaidej windzie na
parteize umieszczono wylqcznik prqdu danej windy.
Urzqd funkcjonuje w godzinach od 8 do 15 (piejtek), 16 (poniedziaiek-éroda) lub 17 (czwarlek). Poza godzinami pracy urzedu obiekt jest dozorowany przez
firme ochroniarskq.

2.3 Rozwiqzania zamienne i zastepcze oraz odstepstwa od przepiséw zastosowane w obiekcie
nr 1- wg wykazu kontroiowanych obiektéw ze str. 1
Nie dotyczy kontrolowanego obiektu. Brak postanowieifi KW PSP w Katowicach.

2.4 Podziai na strefy poiarowe

Budynek stanowi 1 strefe I . I . .Jozarowa IX] tak [:1 nie TLICZDG stref pozarowych

Pomieszczenia wydzielone . Uwagi (jakie pomieszczenia, sposdb wydzielenia pomieszczeri)
poierowo U tak Izlme ?—i

P d k ' — . . . .
Kategoria zagroienialudzi ro u ,6?/mo mag_aZynowe Klasa odpornoscipozarowejbudynkuI inwentarskie

' ii A [1 BE] 01:1 D[]E[:|
l\l 1- EI Q S 500 MJ/m2 I E]

I 1:1[1 5005 0 5 1000 MJ/mi [3 N‘@“s“"°“°(b@“°°“ W‘-I|\l T_

1000 2000 M / 1 W39“ZL HI '2' S OS Jm U informacje dotyczajce klasy odpornoéci poiarowej budynku powzieto
ZL W U 20005 0 5 4000 Wjmq U 2 instrukcji bezpieczenstwa poizarowego.

2?ZL v El Q >4000 MJ/mi lj
Nazwastrefy poiarowej I ZLIPMIIN I powienchnia I Loka|izacja(kondygnacja) I Opis

Strefa Pozarowa L ZLIII I 11.€-344,00 m2 I PIW"iC51Pa"90Pi¢"aI+V I Budynek stanowi1stre1e poiarowq.

Element konstrukcyjny Material I technologia Kiasa cidpomoéci ogniowej, uwagi, opis

giéwna konsirukcja noésna Cegia ceramiczna/tradycyjna murowana Nie ustalono 7 brak dokumemacji technicznej

sciana zewnetrzna Cegla ceramiczna/tradycyjna murowana Nie ustalono 7 brak dukumemacli techmcznej

$ciana wewneirzna Cegla ceramiczna/tradycyjna murowana Nie “Slalom ' brak dokumemacji technicznej
Strop Gesmebrowe Ackerman Nie ustaiono - brak dokumentacji technicznej

konstrukcja dachu Stropodach Zemetowy Nie ustalono - brak dokumentacji technicznej

DIZGKFYCIG dachu Membrane Sikaplan 15G B.100r(t1)
Oniq 1|wanii'72|'ar~7niki' HI . .

reierat0 USO) szjw wyk0naniu zwyk1ym (bez klasy ddp0rn0Sci dgniowej). J J ‘ I I V H I I I I I 1
Przekroczono dopuszczalnei powierzchnie sirciy poiarowej, k10ra wynosi 5000 mi dia obiektow ésredniowysokich, zakwalifikowanych do zagroienia ludzi ZL Hi.

2.5 Warunki ewakuacji
Liczba wyjéé ewakuacyjnych I 11Maksymalna liczba 0s0b w obiekcie I 600 I 2 budynku __
E] wszystkie otwane.
IX] czeéd zainknietych w sposéb umoiliwiajqcy
natycnmiastowe otwarcie,

Uwagi dotyczqce Iiczby os0b na poszczegélnych kondygnacjach i pomieszczeniach:
Maksyrnalna iioéé 0s0b na kondygnacji paderu - 200 0500 (pracownicy + petenci)
Nie wiecej ni2 100 0s0b na pietme. H
Uwagi dotyczqce diugoéci dojécia lub przcjScia ewakuacyjnego: C] czeéé zamknietych (brak moiiiwoéci
Diugoéc dojécia od pomieszczenia nr 552/553 (pietm V) do najbliiszego wyjécia ewakuacyjnego natychmiastowego otwarcia).
na zewnqtrz obiektu (parter budynku) wynosi 107,7 m. [:1 czeéé zastawionych.
Diugoéé dojécia od pomieszczenia nr 504 (pietro V) do najbjiiszego wyjécia ewakuacyjnego Uwagi:
na zewnqtrz obiektu Iparter budynku) wynosi 87.8 m. Czeéé drzwi ewakuacyjnych jest zainknieta w sp0s0b
Uwagi dotyczqce poziomych i pionowycn dr0g ewakuacyjnych: umoiliwiajqcy natychrniastowe 00/varcie — ,
Klatki sciiodowe nie sq obudowane i nie zostaiy zarnkniete drzwiami dymoszczelnymi oraz WOZ0ak0Wa"YC0 5kFZY0I<@°h Um'9$Z°Z9“‘5k|U°Z@d°
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Opis, uwagi i zaiajczniki:
Wjazd na wewnetrzny dziedziniec jest moiliwy od strony ul. Wybrzeia Wojska P01skieg0.
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2.4 Podziai na strefy poiarowe

Budynek stanowi 1 strefe I . I . .Jozarowa IX] tak [:1 nie TLICZDG stref pozarowych
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Oniq 1|wanii'72|'ar~7niki' HI . .
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nie sq wyposaione w urzqdzenia zapobiegajqce zadymieniu iub siuzqce do usuwania dymu, drzwi.
uruchamiane samoczynnie za pomocq systemu wykrywania dymu. Koryiarze w budynku nie zostaly 11000 wyjsc ewakuacyjnych podano zgodnie
podzielone na odcinki nie dluisze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi 2 istniejqcym oznakowaniem.
lub innych urzqdzeh technicznych, zapobiegajqcych rozprzestrzenianiu sie dymu.
Na drogach ewakuacyjflych wysteflijg przeszklenia 0 klasie odpomoéci ogriiowej E30.
Uwafijidotyczqce pizejso ewakuacyjnych:
brak
H030 miejsc nocIegowy<:h* I nie dotyczy W
Czas pobytu ludzi“ I U S 3 doby I I] > 3 doby
Stalych uzytkownikow w obiekcie 500
Oznakowanie znakamiewakuacyjnymi" I Ejprawidiowe I Enieprawidiowe _
Opis, uwagi i zaiqczniki:
W obiekcie nie wystepujq pomieszczenia przeznaczone dia wiecej ni2 50 osob.
Drogi ewakuacyjne oznakowano znakami ewakuacyjnymi wedlug dwoch norm, wg PN-EN ISO 7010 oraz wg PN-92/N-1256/02 (norma wycofana).
W remontowanej czesci obiektu na I pietrze brak jest oznakowania drog ewakuacyjnych. Brak oznakowanego miejsca zbiorki do ewakuacji.
Wyjécia ewakuacyjne
Wejécie g1owne do Urzedu od strony ul. Zwyciestwa stanowiq drzwi rozsuwane, oznakowane jako wyjécie ewakuacyjne. W obiekcie nie zainstalowano systemu
wykrywania dymu, ktory spowodowalby samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozam.
P0 dwoch stronach ww. drzwi rozsuwanych znajdujq sie dwie pary drzwi dwuskrzydlowych (szerokoéci skrzydei: 100 + 85 cm).
Od strony ul. Wyszyrfiskiego zlokalizowano 3 sqsiadujqce wyjecia ewakuacyjne, ktore stanowiq drzwi dwuskrzydlowe 0 szerokosci 96 + 67 cm.

Od strony skweru Doncaster znajdujq sie 3 sqsiadujqce wyjécia, oznakowane jako wyjscia ewakuacyjne. W srodku znajdujq sie drzwi rozsuwane (brak systemu
wykrywania dymu, ktory spowodowalby samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru). P0 bokach znajdujq sie
drzwi dwuskrzydioweo szerokoéci 95 + 40 cm.
W budynku znajdujq sie ponadto wyjécia ewakuacyjne prowadzqce na dziedziniec (szerokoéé skrzydei 90 + 40 cm) oraz do przejazdu na dziedziniec
(95 + 60 cm).

Wszystkie ww. dizwi, za wyjqtkiem rozsuwanych, otwjerajq sie na zewnqtrz. Lqczna szerokoéé drzwi ewakuacyjnych, nie liczqc drzwi rozsuwanych, wynosi
14,14 m.
Poziome drogi ewakuacyjne
Korytarze w obiekcie nie zostajy podzielone na odcinki przy zastosowaniu przegrod z dizwiami dymoszczelnymi iub innymi urzqdzeniami technicznymi,
zapobiegajqcymi rozprzestrzenianiu sie dymu. Lqczne diugoéci korytarzy na poszczegolnych kondygnacjach wynoszq:
- I pietro - 145 m,
- H pietro -121,8 m,
- III pietro — 156,2 m,
- IV pietro - 110,5 m.
- V pietro — 89 m.
Szerokoéci korytarzy stanowiqcych drogi ewakuacyjne wynoszqr 133 - 310 cm.
Pionowe drogi ewakuacyjne
Z piqtego pietra istnieje moiliwoéé ewakuacji trzema klatkami schodowymi:
- kiatka trojbiegowa 0d strony ul. Wyszynskiego — szerokosé biegu: 175-182 cm; szerokoéé spocznikaz 199-204 cm,
- klatka dwubiegowa od strony ul. Zwyciestwa - szerokoéé biegu 93-97 cm; szerokoéé spocznika: 96-111 cm,
- kiatka trojbiegowa od strony ul. Wybrzeia Wojska Polskiego - szerokoéé biegu 133-143 cm; szerokoéc (promierj) spocznika: 133-138 cm,
Parametry techniczne kiatek schodowych (pomiedzy pieiwszym, a czwartym pietrem):
- kiatka schodowa dwubiegowa od strony ul. Wyszynskiego - szerokoéé biegu 109-111 cm, szerokosé spocznika: 99-118 cm,
- klatka schodowa trojbiegowa od strony skweru D0ncaster- szerokoéf: biegu 125-184 cm, szerokoéc spocznika: 114-132 cm.
Zgodnie z instrukcjq bezpieczenstwa poiarowego oraz oznakowaniem wszystkie wymienione powyiej klatki schodowe sq drogami ewakuacyjnymi.
Komunikacje pomiedzy I pietrem (przy pomieszczeniu ksiegowoeci), a parterem stanowiq jednobiegowe schody 0 szerokofsci biegu 173 cm, ze spocznikiem
0 szerokoéci 123 cm. Ponadto w czeéci budynku od strony ul. Wyszynskiego znajdug sie schody wachlarzowe, stanowiqce droge ewakuacyjg.

D01. budynkow zakwalifikowanych do ZLV
Zgodnie z an. 4 ust 2 pk! 3) i 4) Ruzporzqdzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpoiamwej budynkow, innych obiektow budowlanych i lerenow.

2.6 Materia{y niebezpieczne poiarowo oraz pomieszczenia zagroione wlbuchem
Materiafy niebezpieczne poiarowo E SlWi6f<1Z0fl0* I E] nie 51Wi@fdZ0fl0
Uwagi: Ho“ r:£:;L;2::’ahI Skrdcony opis procesu

mafizynowanja V technologicznego (jeieli wystepuje):
1. Propan — butan (butle 11 kg) I 2 I bufet I Kuohnia gazowa

I Opis, uwagi i zajqczniki:
Buile z gazem propan - butan wykorzystywane sq na potrzeby przygotowania posilkow w bufecie.

‘ W przypadku wystqpowania naleiy wypelnic komorki znajdujqce sie poniicj

2.7 Drogi poia rowe
Do bud nku za ewniona 'estdro a poiarowa . . , _
0 wymaganychpparametrajch g IX] tak El me D utmdmony I E] brak °b°w"1Zku

Dojazd do budynku zapewniony jest od ulic Prymasa Stefana Wyszynskiego, Zwyciestwa, Wybizeza Wojska
Polskiego oraz od strony skweru Doncaster. Droge poiarowq stanowiq ulicez Wybrzeia Wojska Poiskiego
i Prymasa Stefana Wyszydskiego. Sq to drogi publiczne, utwardzone 0 szerokoéci i noénoéci umoiliwiajqcej

01915 drogi D0iafOW@iI dojazd jednostek ochrony przcciwpozarowej do obiektu budowlanego 0 kazdej porze roku. Drogi pozarowe
zapewniajq przejazd pojazdow bez koniecznoécj zawracania. Zapewniono polqczonie wyjéé z budynku
z drogq poiarowq poprzez utwardzone dojécie 0 szerokoéci 1,5 m i dlugosci nie wiekszej nii 50 m, w sposdb
zapewniaj_qcydo1arcie do strefy poiarowej. W7»

Uwagi i zajqczniki: brak.

~ 4
/;ii;~ W4 1 ‘
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2.8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poiaru
|:| brak hydrantow

Wymagana iloéf: wody do zewnetrznego gaszenia poiaru dia obicktu - Urzqd Miejski w Gliwicach I 20 dmils

Zaopatizenie w wode reaiizowane jest z:
Nazwa porzqdkowa I TYP hydraniu I 0d|8910§<5 011 Obiektu Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)

Hydrant 0,1 E] nadziemny Q podziemny I 30 ,0 ul. Zwyciigstwa 21 (nr hydrantu 1123)X Hydrant nr 2 IE nadziemny [1 pgdzjemny I 25 ,0 ul. Wyszyriskiego — skwer Doncaster (nr hydrantu - b.d.)

_i ciénienia hydrodynamicznego. __

Opis, uwagi i zajqczniki hydranty zewnqirzne DN 80 (urzqdzenia przeciwpoiarowe) zabudowane na sieci wodociqgowej miejskiej. Sprawnoéé ww. hydrantow
zostaia potwierdzona przez PWiK Sp. z 0.0. Gliwice, Rybnicka 47. W protokole 2 dnia 12.02.2018 r. odnotowano, ie hydranty spelniajq wymagania wydajnoeci

3. Organizacja ochronlprzeciwpoiarowej
3.1 Instrukcja Bezpieczeflstwa Poiarowego (IBP)
Obowiqzek opracowania IBP ze wzg_l_edu na:

wystepowanie strefy zagroienia wybuchem I El tak nie
kubatura brutto (strefy) jest wieksza nii 1000 m3 (IN > 1500 ma, inne — powierzchnia > 1000 m?) tak [:| nie
ocena obowiqzku opjraeowania instrukcji_jgzy wymagane jest opracowania instrukcji) IX] tak _ III nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiqzku E] tak

El nie przedstawiono instrukcji_podczas kontroli
L przedstawiono instrukcjg bezpieczerfistwa poiarowego budynku

3.1.1 Wymagane zegadnienia instrukcji bezpieczehstvva poiarowego
WYMAGANE DZIALY INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO Okreélenie czy jest zawany

w instrukcji
1.Warunki ochrony przeciwpoiarowej, wynikajqce z przeznaczenia obiektu, sposobu uiytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania jskladowania) i jego warunkow technicznych, w tym
zagroieniem wybuchem.

E tak C] nie

2. Okreéslenie wyposazenia w urzqdzenia przeciwpoiarowe i gaénice oraz sposoby poddawania ich przeglqdom
technicznym i czynnoéciom konserwacyjgym. Q tak [:1 nie
3. SPOSODYJJOSIQPOWBHIB na wypadek poiaru i innego zagroienia. [Z1 lak [I nie
4. Sposoby zabezpieczenig prac niebezpiecznych pod wzgledem poiarowym. E] tak El nie
5. Warunki iorganizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania. E tak [:1 nie
6. Warunki zaznajamiania uzytkownikow obiektu I pracownikow z treéciq pizedmiotowej instrukcji oraz
z przepisami przeciwpoiarowymi. E tak |:| nie
7. Zadania i obowiqzki w zakresie ochrony przeciwpoiarowejdla osob b0dgcych ich stalymi uiytkownikami. El tak I] nie
8. Plany obiektow, obejmujqce takie ich usytuowanie, oraz terenu przylegiego, z uwzglednieniem danych
graficznych. , IX] tak [:1 nie
Opis, uwagi i zaiqczniki: brak.
DZIAL B INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO — RZUTY GRAFICZNE w instrukcfi

Okreélié czy element zawarty

[Ii tak Ernie
‘ Eltak E nie

_powierzchnia budynku
wysokoéé budynku
liczby kondygnacji budynku _j:|tak _E nie
odlegiosci od obiektow sqsiadujgcych I:| tak E nie El n/dot’

Wparametry poiarowe wystegjgcych substancji palnych El tak E nie n/dot‘
gesioéci obciqienia ogniowego w strefach poiarowych I El tak [1 nie

U
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kategorie zagroieri iudzi [:1 tak IX) nie n/dot’
przewidywane liczby osob na kaidej kondygnacji I] tak X nie

‘ E]
El n/dot‘

Jxzewidywane liczby osob w poszczegolnych pomieszczeniach 1:] tak E nie n/dot’
lokalizacja pomieszczen i przes1rzeni— stref zagroienia wybuchem El tak El nie n/dot

_podziai obiektu na strefy poiarowe El tak fl] nie n/dot‘
warunki ewakuacji - ze wskazaniem kierunkow ewakuapji IE tak [j nie

U
IX]
I21
E1 n/dot’

warunki ewakuacji — wjjjécia ewakuacyjne _ tak [:1 nie —|j n/dot
miejsca usytuowania hydrantow wewnetrznych IE tak [:1 nie 0 II] n/dot‘
miejsca ugytuowania gaénic tak ‘-1: nie n/dot’
miejsca usytuowania urzqdzen Qpoi. tak El nie

E1
E1 n/dot

miejsca usytuowania przeciwpoiarowych wjgcznikow [qdu IE tak nie Ti] n/dot‘
miejsca usytuowania kurkow glownych instalacji gazowej El tak El nie n/dot‘
miejsca usytuowania materialow i pomieszczeh niebezpiecznych poiarowo [:1 tak ME nie El n/dot
miojsca usyjuowenia elementow sterujgcych urzqdzeniami ppoi. IXI tak EII] nie ni'd0l*
d0js'_s_cigdo diwigow dla ekip ratowniczych I:| tak :Q nie

Cl
IX] n/dot‘

hydranty zewnetrzne oraz inne irodla wody do celow Qpoi. __E tak I] nie —{:] n/dot
drogi poiarowe i dojazdowefwjazdy na teren ogrodzony E tak [:1 nie E1 ri/d0l*
Opis, uwagi i zaiqczniki: brak.
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3.1.2 lnformacje podstawowe o instrukcji bez ieczefistwa pozarowego
Imie i nazwisko autora instrukcji Idodatkowo adies osoby/firmy oraz Ramld cencarek
nazwa firmy) I
Posiadane kwaiifikacje: technik poiarnictwa
Uwagi i zalqczniki: brak. _
Miejsce dostepu do IBP dia sluib ratowniczych I pomieszczenia ochrony (parter)

Opis, uwagi i zaiqczniki: brak.

Obiekt podlega obowiqzkowi przekazania instrukcji I E] tak nie.

Wykonano obowiqzek [:1 tak I [:1 nie
Data przekazania nie dotyczy Uwagi: —
Forma przekazania instrukcji Elelektroniczna I Eldrukowana

Data opracowania instrukcji —— I Data zapoznania uiytkownikow budynku I —

Data ostatniej aktualizacji Egmzoi) I Liczba zapoznanych uiytkownikow I -
Opis, uwagi i zaiqczniki:
lnstrukcje bezpieczenstwa poiarowego wdroiono zarzqdzeniem organizacyjnym nr 77/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z oswiadczeniem kontroiowane-go z instrukcjq bezpieczerjstwa pozarowego zapoznano wszystkich pracownikow. Okazano oéwiadczenia 0 zapoznaniu
z treéciq instrukcji przez pracownikow, ktorzy zostaii wskazani przez kontrolujqcych.
Okazano rowniei oéwiadczenia pracownikow ochrony (Firma ochroniarska Wolf siuiba ochrony) potwierdzajqce zapoznanie z zasadami postepowania zawartymi
w Planie Ochrony. lnstrukcja bezpieczenstwa poiarowego jest zaiqcznikiem do obowiqgtjgcego Planu Ochrony (opracowania z dnia 29.01.2018 r. ).

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkow ewakuacji
W k - I K I - Uwagi: _ I

y onano Obowlqzek U a E me Okazano protokoi z dnia 27.12.2016 r. dot. praktycznego sprawdzenia
Data prébnejewakuacji _i organizaoji i warunkow ewakuacji, ktore 0dt_>yiy sie w dniu 08.06.2016 r.

Z treéci protokolu wynika, 2e nie powiadomiono Komendanta Miejskiego
PSP w Gliwicach o terminie przeprowadzenia éwiczefl. Przedmiotowa

Zawifldomieflieldnia '——- ewakuacja (éwiczenia) byia przeprowadzona w zwiqzku z otizymaniem
intormacji 0 podlozeniu w budynku iadunku wybuchowego.

3.1.4 Zapoznanie pracownikow 2 przepisami przeciw ozarowymi
Imie i nazwisko realizujqcego obowiqzek I Urszula Rykaia, Dawid Domzoi a Posiadane uprawnienia ppoif I E] tak I [II nie
Opts, uwagi i zaiqczniki: Pracownicy Urzedu Miejskiego w Gliwicach zostali zapoznani z przepisami przeciwpoiarowymi przez osoby posiadajqoe stosowne
kwalifikacje w tym zakresie.

‘uprawnienia wynikajqce 2 art 4 ust2a1uh 2b Ustawy 0 ochrunie przeciwpuiarowej putwierdzone stosownym dokumentem Iksorokopia uprawnien. zaswiadczenie 0 odoytym szkoieniu)

3.1.5 lnstrukcja postc-gpowajnia na wypadek ozaru wraz 2 wykazem numerow alarmowych
Miejsce umieszczema instrukcji jl |n_strukcje postepowania wraz z wykazem teleionow alarmowych umieszczono w miejscach

widooznych na poszczegoinych kondygnacjach.
Uwagi: brak.

4. Postqpowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP
Ostatniq kontrole przestrzegania przepisow przeoiwpozarowych przeprowadzono w obiekcie w2002 roku
(protokoi 2 dnia 12.02.2002 r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.
III W wyniku kontroli wszczeto postepowanie —

5. Czynnoéci zabronione
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidiowoéci kwalifikowanych jako czynnoéci zabronione z zakresu
ochrony przeciwpozarowej.

6. Ocena dotyczqca wystgpowania elementéw zaqroienia iycia ludzi

jednq trzeciq od okreéionej w przepisach technicznobudowianych; '
2) dtugosd przejécia lub dojécia ewakuacyjnego wieksza o ponad 100 % 0d okreslonej u przepisach techniczno-budowianych. I Q tak

3) wystepowanie w pomieszczeniu strefy poiarowej zakwalifikowanej do kategorii zagroienia ludzi ZL I, ZL Ii lub ZL V aibo na drodze
ewakuacyjnej okiadziny sutitu tub sufitu podwieszonego 2 materiaiu latwo zapainego lub kapiqcego pod wpiywem ognia, bqdi wyktadziny El tak
podiogowej z materiaiu tatwo zapainego.
4) wystepowanie w pomieszczeniu streiy poiarowej zakwalifikowanej do kategorii zagroienia ludzi ZL i, ZL Ii lub ZL V aibo na drodze U tak
ewakuacyjgej okiadziny Sciennej z materiatu iatwo zapaingggrna drodze ewakuacyjnej, jeieii nie zapewniono dwoch kierunkow ewakuacji:
5) niewydzieienie ewakuacyjnej kiatki schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkainy lub wysokoéciowego, w sposob okreélony E‘ tak
w przepisach techniczno-budowlanych; '

1) szerokoéc przejécia, dojécia lub wyjécia ewakuacyjnego albo biegu bqdi spocznika kiatki schodowej siuzqcej ewakuacji, mniejsza o ponad I E tak
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6) niezabezpieczenie przed zadymieniern drog ewakuacyjnych wymienionych w pizepisach techniczno-budowlanych, w sposob w nich tak
okreslonych; ‘
7) brak wymaganego oéwietienia awaryjnego w odniesientu do strety potarowej zakwaiitikowanej do kategorii zagroienia ludzi ZL I, ZL ti Iub ZL V I U tak

_ albo na drodze ewakuacy'ne' prowadzqggj z tej strefy na zewnqtrz budynku.
Uzupetnienie informacji dotyczqcych zagrozenia iycia iudzi (opis) / zalaczniki:
Szerokosci spocznikow mniejsze 0 ponad jednq trzeciq od okre-Sionej w [J|'Z8pIS8Ch160110102110-bUdOWI3flyCh wystepujqw nw. klatkach schodowycht
- klatka dwubiegowa od strony ul. Zwyciestwa —szerokosé spocznika: 96-111 cm.
- klatka schodowa dwubiegowa od strony ul. Wyszyhskiego -szerokosé spocznikaz 99-118 cm.
Dlugosé dojécia od pomieszczenia nr 552/553 (pietro V) do najblizszego wyjécia ewakuacyjnego na zewnqtrz obiektu (parter budynku) wynosi 107,7 m. Diugoso
dojscia od pomieszczenia nr 504 (pietro V) do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego na zewnqtrz obiektu (patter budynku) wynosi 87,8 m.
Klatki schodowe nie obudowane i nie zoswiy zamkniete drzwiami dymoszczelnymi oraz nie sq wyposazone w urzqdzenia zapobiegajqce zadymieniu tub stuzqce
do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocq systemu wykrywania dymu.
Korytarze w budynku nie zostaiy podzielone na odcinki nie diuisze ni2 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczeinymi Iub innych urzqdzen
technicznych, zapobiegajqcych rozprzestrzenianiu sie dymu.

7. Ocena dotyczaca wystqpowania nieprawidtowoéci powodujgcych bezpoérednie
niebezpieczefistwo powstania pozaru

Nie stwierdzono nieprawidiowoéci z wyzej wymienionego zakresu.

8. WjLposaienie budynku w urzadzenia przeciwpoiarowe
nr Rodzaj urzqdzenia Wymagalnoso Wyposazenie

L_

II] nie1 State urzqdzenia gaénicze El E tak

I] tak

E tak

III tak

E tak

IX] nie

El nie

IE nie

[1 nie

2 Urzqdzenia transmisji aiarmu E]

3 System syg naiizacji pozarowej /kanceiaria niejawnal U

4 Dzwiekowy system ostrzegawczy [I

5- Hydranty wewnetrzne E

E tak

E tak

El tak

E] tak

' [:1 tak

E] tak

[I nie

E] nie

E nie

E nie

[X] nie

E nie

6- Przeciwpozarowy wyiqcznik prqdu E

7. instalacja oéwietienia ewakuacyjnego Q

8. Wentylacja pozarowa (garai) [:j

9. Urzqdzenia do usuwania dymu i ciepla Q

10. Urzqdzonia zapobiegajqce zadymieniu [:1

11. Bramy i zamkniecia poiarowe wyposaione w systemy sterowania E]
Opis, uwagi i zalqczniki: brak.

9. Sprawnoéé techniczna i funkcjonalna urzadzefi przeciwpoiarowych

Nazwa urzqdzenia przeciwpoiarowego: hydranty wewnetrzne 52 z weiem piasko skiadanym
i hydrant wewnetrzne 25 z weiem olsztywnym

E

Data badania/protokoiu 10 06 2017 r LI ""19 I "EZWISKO SP1’aWdZa15tC99° Ir/Hchal Derewiecki _ Konserwator Sprzw' ' ' gaéniczego
Numer protokoiu _\ (J3 5/2017 I Nazwafirmy/adres I PHU,,iSKRON",G|iwice.u|.Torui1ska7
Uwagi konserwatora E bez uwag I U uwagi:

Uwagi kontroiujqcego [:1 bezuwag I IE uwagi: w opisie na koficu tabeli

Opis urzqdzenia:
Hydranty wewnetrzne 25 z weiem poisztywnym 0 dlugoéci 30 m -3 szt. i hydranty wewnetrzne 52 z weiem piasko skiadanyrn o diugoéci 20 m - 20 szt.
W trakcie kontroli nie przeprowadzone proby zadziaiania przedmiotowej instalacji.

Opis, uwagi i zalqcznikii Pomiary wydajnosci i ciénienia przeprowadzone pizy jednoczesnym poborze 2 dwoch hydrantow wewnetrznych. W treéci protokoiu
odnotowano, 2e hydranty sq sprawne i nadajq sie ekspioatacji. W trakcie czynnoéci kontroinych stwierdzono, 2e zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie
nie obejmuje catej powierzchni chronionego budynku 2 uwagi na zabudowane w wiekszoéci hydranty wewnetizne 52 z wezem plasko skiadanym (dotyczy parteru.
piqtra l oraz IV). Ponadto stwierdzono brak hydrantow przy wejsciu na poddasza oraz w czesci piwnic. Podczas czynnosci dokonano pomiaru wysokoéci zaworow
hydrantowych i stwierdzono, 2e wysokoét: zaworow hydrantowych wynosi 1,35 m + 1,85 m od poziomu podiogi.
Zawor hydrantu 52, zlokalizowany na i pietrze przy pomieszczeniu 122, jest skierowany do gory, w sposob uniemozliwiajqcy podpiecie weza hydrantowego.
Okazany protokoi z dnia 10.06.2017 r. zawiera dane odnoénie roku wykonania proby cisnieniowej wezy hydrantowych dla poszczegolnych hydrantow. Ponadto
kontrolowany okazai Swiadectwa badania wezy hydrantowycii. I

6) niezabezpieczenie przed zadymieniern drog ewakuacyjnych wymienionych w pizepisach techniczno-budowlanych, w sposob w nich tak
okreslonych; ‘
7) brak wymaganego oéwietienia awaryjnego w odniesientu do strety potarowej zakwaiitikowanej do kategorii zagroienia ludzi ZL I, ZL ti Iub ZL V I U tak

_ albo na drodze ewakuacy'ne' prowadzqggj z tej strefy na zewnqtrz budynku.
Uzupetnienie informacji dotyczqcych zagrozenia iycia iudzi (opis) / zalaczniki:
Szerokosci spocznikow mniejsze 0 ponad jednq trzeciq od okre-Sionej w [J|'Z8pIS8Ch160110102110-bUdOWI3flyCh wystepujqw nw. klatkach schodowycht
- klatka dwubiegowa od strony ul. Zwyciestwa —szerokosé spocznika: 96-111 cm.
- klatka schodowa dwubiegowa od strony ul. Wyszyhskiego -szerokosé spocznikaz 99-118 cm.
Dlugosé dojécia od pomieszczenia nr 552/553 (pietro V) do najblizszego wyjécia ewakuacyjnego na zewnqtrz obiektu (parter budynku) wynosi 107,7 m. Diugoso
dojscia od pomieszczenia nr 504 (pietro V) do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego na zewnqtrz obiektu (patter budynku) wynosi 87,8 m.
Klatki schodowe nie obudowane i nie zoswiy zamkniete drzwiami dymoszczelnymi oraz nie sq wyposazone w urzqdzenia zapobiegajqce zadymieniu tub stuzqce
do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocq systemu wykrywania dymu.
Korytarze w budynku nie zostaiy podzielone na odcinki nie diuisze ni2 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczeinymi Iub innych urzqdzen
technicznych, zapobiegajqcych rozprzestrzenianiu sie dymu.

7. Ocena dotyczaca wystqpowania nieprawidtowoéci powodujgcych bezpoérednie
niebezpieczefistwo powstania pozaru

Nie stwierdzono nieprawidiowoéci z wyzej wymienionego zakresu.

8. WjLposaienie budynku w urzadzenia przeciwpoiarowe
nr Rodzaj urzqdzenia Wymagalnoso Wyposazenie

L_

II] nie1 State urzqdzenia gaénicze El E tak

I] tak

E tak

III tak

E tak

IX] nie

El nie

IE nie

[1 nie

2 Urzqdzenia transmisji aiarmu E]

3 System syg naiizacji pozarowej /kanceiaria niejawnal U

4 Dzwiekowy system ostrzegawczy [I

5- Hydranty wewnetrzne E

E tak

E tak

El tak

E] tak

' [:1 tak

E] tak

[I nie

E] nie

E nie

E nie

[X] nie

E nie

6- Przeciwpozarowy wyiqcznik prqdu E

7. instalacja oéwietienia ewakuacyjnego Q

8. Wentylacja pozarowa (garai) [:j

9. Urzqdzenia do usuwania dymu i ciepla Q

10. Urzqdzonia zapobiegajqce zadymieniu [:1

11. Bramy i zamkniecia poiarowe wyposaione w systemy sterowania E]
Opis, uwagi i zalqczniki: brak.

9. Sprawnoéé techniczna i funkcjonalna urzadzefi przeciwpoiarowych

Nazwa urzqdzenia przeciwpoiarowego: hydranty wewnetrzne 52 z weiem piasko skiadanym
i hydrant wewnetrzne 25 z weiem olsztywnym

E

Data badania/protokoiu 10 06 2017 r LI ""19 I "EZWISKO SP1’aWdZa15tC99° Ir/Hchal Derewiecki _ Konserwator Sprzw' ' ' gaéniczego
Numer protokoiu _\ (J3 5/2017 I Nazwafirmy/adres I PHU,,iSKRON",G|iwice.u|.Torui1ska7
Uwagi konserwatora E bez uwag I U uwagi:

Uwagi kontroiujqcego [:1 bezuwag I IE uwagi: w opisie na koficu tabeli

Opis urzqdzenia:
Hydranty wewnetrzne 25 z weiem poisztywnym 0 dlugoéci 30 m -3 szt. i hydranty wewnetrzne 52 z weiem piasko skiadanyrn o diugoéci 20 m - 20 szt.
W trakcie kontroli nie przeprowadzone proby zadziaiania przedmiotowej instalacji.

Opis, uwagi i zalqcznikii Pomiary wydajnosci i ciénienia przeprowadzone pizy jednoczesnym poborze 2 dwoch hydrantow wewnetrznych. W treéci protokoiu
odnotowano, 2e hydranty sq sprawne i nadajq sie ekspioatacji. W trakcie czynnoéci kontroinych stwierdzono, 2e zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie
nie obejmuje catej powierzchni chronionego budynku 2 uwagi na zabudowane w wiekszoéci hydranty wewnetizne 52 z wezem plasko skiadanym (dotyczy parteru.
piqtra l oraz IV). Ponadto stwierdzono brak hydrantow przy wejsciu na poddasza oraz w czesci piwnic. Podczas czynnosci dokonano pomiaru wysokoéci zaworow
hydrantowych i stwierdzono, 2e wysokoét: zaworow hydrantowych wynosi 1,35 m + 1,85 m od poziomu podiogi.
Zawor hydrantu 52, zlokalizowany na i pietrze przy pomieszczeniu 122, jest skierowany do gory, w sposob uniemozliwiajqcy podpiecie weza hydrantowego.
Okazany protokoi z dnia 10.06.2017 r. zawiera dane odnoénie roku wykonania proby cisnieniowej wezy hydrantowych dla poszczegolnych hydrantow. Ponadto
kontrolowany okazai Swiadectwa badania wezy hydrantowycii. I



Nazwa urzqdzenia przeciwpoiarowego: przeciwpoiarowy wylqcznik prqdu
Data badania/protokoiu I 09.02.2018 r. I lmie i nazwisko sprawdzajqcego I Jan Woiowski

I SPIE Eibud Gdansk S.A.Numer protokoiu Nazwa firmy/adres ul. Marynarki Polskiej 87

80-557 Gdafisk
Uwagi Konsorwatora Q bezuwag I E] uwagi;

i

Uwagi kontrolujqcego IE bezowag I [I uwagi:

Opis urzqdzenia: ‘
Przeciwpozarowy wyiqcznik prqdu (wyiacznik typu DPX) zlokaiizowany jest w stacji transformatorowej, ztokaiizowanej na skwerze Doncaster, natorniast pizyciski
sterujqce umieszczone zostaiy wewnqtiz budynku: przy wyjsciu z budynku od strony skweru Doncaster, przy wejsciu od strony ui. Wyszynskiego oraz w holu

__giownym od strony ulicy Zwyciestwa. Przyciski oznakowane zgodnie 2 PN. ‘
W trakcie kontroli nie przeprowadzone proby zadziatania tego urzqdzenia przeciwpoiarowego (kontroiowany nie wyrazit zgodny na przeprowadzenie proby

I funkcjonalnej PWP z powodu godzin urzedowania)
Opis, uwagi i zaiqczniki: W tresci protokoiu odnotowano, Ze po zadziaianiu wyiqcznika stwierdzono byrak napieoia w budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach.
Okazano rowniez protokoi z badania glownego przeciwpozarowego wyiqcznika prqdu UPS z dnia 13.10.2017 r. - wynik pozytywny.

Nazwa urzqdzenia przeciwpoiarowego: awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne
Data badania/protokoiu I 28.08.2017 r.; 15.12.2017 r. lmie i nazwisko sprawdzajaccgo Lukas; Kamaj 3

Numer nrvwkytu P/01/08/2017; U/P101/12/2017 Nam firmy/adres SIT§O*f]ag‘|‘I‘III;‘é_'f'i‘j"ZimOrOdka W10
Uwagi konsenuatora l] bezuwag El uwagi: w opisie na kohcu tabeli

Uwagi kontrolujqcego I II] bezuwag E uwagi: w opisie na koncu tabeli 7

Opis urzqdzenia:
Awaryjne oswietienie ewakuacyjne zabudowano na drogacti ewakuacyjnych. Czest: korytarzy, w ktorych znajduje sie oswietlenie ewakuacyjne, jest oswietiona
wyiqcznie swiatiem sztucznym.
W trakcie kontroli nie przeprowadzone proby zadziaiania ww. instatacji.

Opis, uwagi i zalqczniki: Okazano protokoi z przegiqdu okresowego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego z dnia 28.08.2017 r. i protokoi z napraw usterek
po przegiqdzie okresowego awaryjnego oswietienia ewakuacyjnego z dnia 15.12.2017 r. W tresci protokoiow zawarto wnioski: awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
nie speinia warunkow wymaganych przez przepisy i normy z tym zwiqzanych (dotyczy I pietra - aktuainie trwajqcy remont obejmuje, zgodnie z oswiadczeniem
kontrolowanego, miedzy innymi wymiane opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego). W protokoiach zaiecono naprawe oswieticnia, w tym wymiane
uszkodzonycti moduiow awaryjnych oraz baterii. Zalecono rowniez zastosowanie aktualnego oznakowania ewakuacyjnego wediug obowiqzujqcej normy - PN - ISO
7010. Okazano dziennik awaryjnego oswietienia ewakuacyjnego.

Nazwa urzqdzenia przeciwpoiarowegoz system sygnalizacji poiarowej lkancelaria niejawnal
Data badania/protokoiu I 13.03.2018 r. I lmie i nazwisko sprawdzajqcego I Tomasz Kotucha, Szymon Pieniezny

Numer protokoiu I Nazwa firmy/adres FHU O°h'°“Y P'?e°i""p°Za'°WeI
i "KOMPLEKSOR' 44 — 120 Pyskowice,

ul. Czechowicka 4a
Uwagikonsenwatora I E bezuwag I El uwagi:

Uwagi kontrolujqcego I Q bezuwag I U uwagi;

Opis urzqdzeniaz
System sygnaiizacjiinoiarowejgparty na centrali Polon - Alia IGNIS 1020
W trakcie kontroii nie przeprowadzone proby zadziaiania ww. instaiacji.

Opis, uwagi i zaiqczniki: Okazano protokot z dnia 13.03.2018 r. 2 przegiqdu i konsenuacji systemu sygnalizacji poiarowej. W tresci protokoiu odnotowano, Ze
system jest sprawny i stabilny. _

Nazwa urzqdzenia przeciwpoiarowego: state urzqdzenie gaénicze IG-100
Marcin Giqb, Tomasz Kotucha, Szymon
Pienietny

Numer protokoiu Nazwa iirmyladres wicev

ui. Czechowicka 4a

Data badania/protokoiu 13.03.2010 1. I imie i nazwisko Sprawdlaiaiceqv

Uwagi konseiwatora E bezuwag I El uwagi:

Uwagi kontrolujqcego E] bezuwag I 1:] uwagi:

Opis urzqdzenia:
State urzqdzenie gasnioze IG-100 (instaiaoja 1 - strefowa) ~ sen/verownia informatyczna. Srodek gasniczy ARGONIT.
W trakcie kontroli nie przeprowadzone proby zadziatania pizedmiotowej instalacji.

Opis, uwagi i zaiqczniki: W tresci protokoiu odnotowano, ze instaiacja wykrywania poiaru i sterowania gaszeniem IGNIS 1510 jest sprawna.

1/1/8 ti”)

Nazwa urzqdzenia przeciwpoiarowego: przeciwpoiarowy wylqcznik prqdu
Data badania/protokoiu I 09.02.2018 r. I lmie i nazwisko sprawdzajqcego I Jan Woiowski

I SPIE Eibud Gdansk S.A.Numer protokoiu Nazwa firmy/adres ul. Marynarki Polskiej 87

80-557 Gdafisk
Uwagi Konsorwatora Q bezuwag I E] uwagi;

i

Uwagi kontrolujqcego IE bezowag I [I uwagi:

Opis urzqdzenia: ‘
Przeciwpozarowy wyiqcznik prqdu (wyiacznik typu DPX) zlokaiizowany jest w stacji transformatorowej, ztokaiizowanej na skwerze Doncaster, natorniast pizyciski
sterujqce umieszczone zostaiy wewnqtiz budynku: przy wyjsciu z budynku od strony skweru Doncaster, przy wejsciu od strony ui. Wyszynskiego oraz w holu

__giownym od strony ulicy Zwyciestwa. Przyciski oznakowane zgodnie 2 PN. ‘
W trakcie kontroli nie przeprowadzone proby zadziatania tego urzqdzenia przeciwpoiarowego (kontroiowany nie wyrazit zgodny na przeprowadzenie proby

I funkcjonalnej PWP z powodu godzin urzedowania)
Opis, uwagi i zaiqczniki: W tresci protokoiu odnotowano, Ze po zadziaianiu wyiqcznika stwierdzono byrak napieoia w budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach.
Okazano rowniez protokoi z badania glownego przeciwpozarowego wyiqcznika prqdu UPS z dnia 13.10.2017 r. - wynik pozytywny.

Nazwa urzqdzenia przeciwpoiarowego: awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne
Data badania/protokoiu I 28.08.2017 r.; 15.12.2017 r. lmie i nazwisko sprawdzajaccgo Lukas; Kamaj 3

Numer nrvwkytu P/01/08/2017; U/P101/12/2017 Nam firmy/adres SIT§O*f]ag‘|‘I‘III;‘é_'f'i‘j"ZimOrOdka W10
Uwagi konsenuatora l] bezuwag El uwagi: w opisie na kohcu tabeli

Uwagi kontrolujqcego I II] bezuwag E uwagi: w opisie na koncu tabeli 7

Opis urzqdzenia:
Awaryjne oswietienie ewakuacyjne zabudowano na drogacti ewakuacyjnych. Czest: korytarzy, w ktorych znajduje sie oswietlenie ewakuacyjne, jest oswietiona
wyiqcznie swiatiem sztucznym.
W trakcie kontroli nie przeprowadzone proby zadziaiania ww. instatacji.

Opis, uwagi i zalqczniki: Okazano protokoi z przegiqdu okresowego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego z dnia 28.08.2017 r. i protokoi z napraw usterek
po przegiqdzie okresowego awaryjnego oswietienia ewakuacyjnego z dnia 15.12.2017 r. W tresci protokoiow zawarto wnioski: awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
nie speinia warunkow wymaganych przez przepisy i normy z tym zwiqzanych (dotyczy I pietra - aktuainie trwajqcy remont obejmuje, zgodnie z oswiadczeniem
kontrolowanego, miedzy innymi wymiane opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego). W protokoiach zaiecono naprawe oswieticnia, w tym wymiane
uszkodzonycti moduiow awaryjnych oraz baterii. Zalecono rowniez zastosowanie aktualnego oznakowania ewakuacyjnego wediug obowiqzujqcej normy - PN - ISO
7010. Okazano dziennik awaryjnego oswietienia ewakuacyjnego.

Nazwa urzqdzenia przeciwpoiarowegoz system sygnalizacji poiarowej lkancelaria niejawnal
Data badania/protokoiu I 13.03.2018 r. I lmie i nazwisko sprawdzajqcego I Tomasz Kotucha, Szymon Pieniezny

Numer protokoiu I Nazwa firmy/adres FHU O°h'°“Y P'?e°i""p°Za'°WeI
i "KOMPLEKSOR' 44 — 120 Pyskowice,

ul. Czechowicka 4a
Uwagikonsenwatora I E bezuwag I El uwagi:

Uwagi kontrolujqcego I Q bezuwag I U uwagi;

Opis urzqdzeniaz
System sygnaiizacjiinoiarowejgparty na centrali Polon - Alia IGNIS 1020
W trakcie kontroii nie przeprowadzone proby zadziaiania ww. instaiacji.

Opis, uwagi i zaiqczniki: Okazano protokot z dnia 13.03.2018 r. 2 przegiqdu i konsenuacji systemu sygnalizacji poiarowej. W tresci protokoiu odnotowano, Ze
system jest sprawny i stabilny. _

Nazwa urzqdzenia przeciwpoiarowego: state urzqdzenie gaénicze IG-100
Marcin Giqb, Tomasz Kotucha, Szymon
Pienietny

Numer protokoiu Nazwa iirmyladres wicev

ui. Czechowicka 4a

Data badania/protokoiu 13.03.2010 1. I imie i nazwisko Sprawdlaiaiceqv

Uwagi konseiwatora E bezuwag I El uwagi:

Uwagi kontrolujqcego E] bezuwag I 1:] uwagi:

Opis urzqdzenia:
State urzqdzenie gasnioze IG-100 (instaiaoja 1 - strefowa) ~ sen/verownia informatyczna. Srodek gasniczy ARGONIT.
W trakcie kontroli nie przeprowadzone proby zadziatania pizedmiotowej instalacji.

Opis, uwagi i zaiqczniki: W tresci protokoiu odnotowano, ze instaiacja wykrywania poiaru i sterowania gaszeniem IGNIS 1510 jest sprawna.

1/1/8 ti”)



10. Stan wyposaienia. sprawnoéé techniczna i funkcjonalna qaénic

Stan wyposazenia: gasnice proszkowe, sniegowe oraz gasnice przeznaczonq do gaszenia poiarow grup A, B i F (w buiecie)
Data przegiqdu
/ konserwagji _

isk dz - MictiaIDerewiecki — Konsenivator0B_Q5_2[)17r_ Imieinazw ospraw ajacego sprzetu gaéniczego

Numer protokoiu przegiqdu
warsztatowego / remontu

121/2017 Nazwa firmy/adres PHU ,,|SKRON”
Giiwice, ul. Torunska 7

Prawidiowosé lokaiizacji bezuwag I El uwagi:

Oznakowanie IE beztmag I El uwagi:

Uwagi i zaiqcznikit brak

Opis urzqdzenia:
Gasnioe proszkowe i sniegowe — Iqczna iiosoz 81 szt.
Uwagi i zatqczniki: brak.

11. Substancje zuboiajgce warstwe ozonowa oraz fluorowane qazy wykorzystywane
w systemach ochrony_przeciwpo2arowych

11.1 Wyposaienie obiektu w systemy ochrony przeciwpoiarowej zawierajqce substancje
kontrolowane

Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpoiarowej I I:I WY3I$PUI?=1* I 3 nie WYSIWUIH.
Nazwa 51/Stem“ ochrony . . R°dzaj smdka .GwP llosé (masa Nazwa operatora
przeciwpoiarowej

Lokalizacja stosowanego (srodka
w instaiacji asniczego) §'°dkaI odpowiedzialnego za system

1. I I
2- I I . I I
Opis, uwagi i zaiqcznikiz

'1-typelnio w orzypadku wystopowania

12. Wyposaienie budynku w instalacje uiytkowe
1, I Elektryczna I E tak I] nie

2_ I Odgromowa E] tak I] nie

3_ I Wentylacja grawitacyjna E tak E] nie

4_ Kominowa (dymowa I spalinowa I wentyiacyjna) E tak El nie

5, Gazowa II] tak IE nie

6, I Wentylacja mechaniczna E tak El nie

13. Sprawnoéé techniczna i funkcjonalna instalacji uiytkowych
Nazwa instalacji uiytkowej: elektryczna

Data badania/protokoiu 2014+2017 r. jmje i nazwjgkg I —

Numer protokoiu — Numei Uprawniefi I —

Uwagi konserwatora I mbezwag I Uwagi:
Uwagi kontroiujqcego I E bezuwag I [I uwagi:

Uwagi i zaiqczniki: Kontrolowany okazai protokoiy przoglqdow instalacji eiektrycznej dla pionow na poszczegolnych pietrach, zawierajqce m.in. badania rezystancji
izolacji obwodow, wykonane przez osoby posiadajqce odpowiednie uprawnienia.

Nazwa instalacji uiytkowej: odgromowa
Data badania/protokoiu 1103,2017 r_ I lmie i nazwisko

m-> V‘,

Zbigniew Siawecki
Grzegorz Kirc

Numer protokoiu 14/2017 I Numer uprawnieti
y\>._\ \/‘d

E/179/655/15; D/162/655/15
E/176/055/15; D/160/655/15

Uwagi konserwatora IE bezuwag III uwagi: I

Uwagi kontrolujqcego Ebezwes El uwagi
Uwagi i zalqczniki: brak.

I

, 9

1% / 11-

10. Stan wyposaienia. sprawnoéé techniczna i funkcjonalna qaénic

Stan wyposazenia: gasnice proszkowe, sniegowe oraz gasnice przeznaczonq do gaszenia poiarow grup A, B i F (w buiecie)
Data przegiqdu
/ konserwagji _

isk dz - MictiaIDerewiecki — Konsenivator0B_Q5_2[)17r_ Imieinazw ospraw ajacego sprzetu gaéniczego

Numer protokoiu przegiqdu
warsztatowego / remontu

121/2017 Nazwa firmy/adres PHU ,,|SKRON”
Giiwice, ul. Torunska 7

Prawidiowosé lokaiizacji bezuwag I El uwagi:

Oznakowanie IE beztmag I El uwagi:
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Opis urzqdzenia:
Gasnioe proszkowe i sniegowe — Iqczna iiosoz 81 szt.
Uwagi i zatqczniki: brak.

11. Substancje zuboiajgce warstwe ozonowa oraz fluorowane qazy wykorzystywane
w systemach ochrony_przeciwpo2arowych

11.1 Wyposaienie obiektu w systemy ochrony przeciwpoiarowej zawierajqce substancje
kontrolowane

Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpoiarowej I I:I WY3I$PUI?=1* I 3 nie WYSIWUIH.
Nazwa 51/Stem“ ochrony . . R°dzaj smdka .GwP llosé (masa Nazwa operatora
przeciwpoiarowej

Lokalizacja stosowanego (srodka
w instaiacji asniczego) §'°dkaI odpowiedzialnego za system

1. I I
2- I I . I I
Opis, uwagi i zaiqcznikiz

'1-typelnio w orzypadku wystopowania
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1, I Elektryczna I E tak I] nie

2_ I Odgromowa E] tak I] nie

3_ I Wentylacja grawitacyjna E tak E] nie

4_ Kominowa (dymowa I spalinowa I wentyiacyjna) E tak El nie

5, Gazowa II] tak IE nie

6, I Wentylacja mechaniczna E tak El nie
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Uwagi i zaiqczniki: Kontrolowany okazai protokoiy przoglqdow instalacji eiektrycznej dla pionow na poszczegolnych pietrach, zawierajqce m.in. badania rezystancji
izolacji obwodow, wykonane przez osoby posiadajqce odpowiednie uprawnienia.

Nazwa instalacji uiytkowej: odgromowa
Data badania/protokoiu 1103,2017 r_ I lmie i nazwisko

m-> V‘,

Zbigniew Siawecki
Grzegorz Kirc

Numer protokoiu 14/2017 I Numer uprawnieti
y\>._\ \/‘d

E/179/655/15; D/162/655/15
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Uwagi i zalqczniki: brak.

I

, 9

1% / 11-



Nazwa instalacji uiytkowej: kominowa
Data badania/protokoiu I 30.05.2017r. I Imieinaz/visko I Andrzej Stanek
Numerprotokoiu I 0355 I Numerj/Piawniefl I 470/97

Uwagi konsenwatora IX] bezuwag I:I UWBQII

Uwagi kontrolujqcego IE UQZUWHQ I:I UWBQII

Uwagi i zatqczniki: brak.

Nazwa instalacji uiytkowej: wentylacja mechaniczna
Data badania/protokoiu I 30.11.2017r. I Imieinazwisko I Piotr Para
Numer protokoiu I — W Numer UPTaW"I@iI I Uprawnienia budowiane nr 67/2000
Uwagi konserwatora I I2 beluwag [I WVBQII

Uwagi kontroiujqcego I belwvag I] UWBQII

Uwagi i zatqczniki: Powyzsze dane dotyczq protokoiu 2 kontroli okresowej - poirocznej - budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

WYKAZ STWIERDZONYCH NlEPRAWlDI’_OWO$CI
Pomieszczenie nr 263, w ktorym znajdujq sie butie ze srodkiem gasniczym Argonit nie stanowi
odrebnej strefy pozarowej. El usunieto w trakcie kontroli

Drzwi prowadzqce na poddasza z klatek schodowych sq w wykonaniu zwykiym (bez kiasy odpornosci
ogniowej). [:1 usunieto w trakcie kontroli

Drzwi prowadzqce do piwnicy (od strony referatu USC) sq w wykonaniu zwykiym (bez klasy
odpornosci ogniowej). III usunieto w trakcie kontroli

Przekroczono dopuszczalnq powierzchnie strefy pozarowej Iktora wynosi 5000 m2 dla obiektow
sredniowysokich, zakwaiifikowanych do zagrozenia ludzi ZL I ll. I] usunieto w trakcie kontroli

Diugosci dojéé ewakuacyjnych w budynku zostaiy przekroczone 0 ponad 100%
(107,7 m z pomieszczenia nr 552/553 oraz 87,8 m od_p0mieszczenia nr 504). III usunioto w trakcie kontroli

Kiatki sohodowe nie sq obudowane i nie zostaiy zamkniete drzwiami dymoszczeinymi oraz nie sq
wyposazone w urzqdzenia zapobiegajqce zadymieniu Iub siuiqce do usuwania dymu, uruchamiane

_samoczynnie za pomocq systemu wykrywania dymu.
III usunieto w trakcie kontroli

Korytarze w budynku nie zostaty podzielone na odcinki nie diuzsze ni2 50 m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi Iub innych urzqdzeri technicznyoh, zapobiegajqcych
rozgrzestrzenianiu sie dymu.

[II usunieto w trakcie kontroli

Na drogach ewakuacyjnych wystepujq przeszklenia o kiasie odpornosci ogniowej E30. El usunieto w trakcie kontroli
Drogi ewakuacyjne oznakowane znakami ewakuacyjnymi wediug dwoch norm,
wg PN-EN ISO 7010 oraz wg PN-92/N-1256/02 (norma wycofana). [II usunieto w trakcie kontroli

W remontowanej czesci obiektu na I pietrze brak jest oznakowania drog ewakuacyjnych. III usunieto w trakcie kontroli
Brak oznakowanego miejsca zbiorki do ewakuacji. E] usunioto w trakcie kontroli

Drzwi rozsuwane stanowiqce wyjscia zlobiektu zostaiy oznakowane jako wyjscia ewakuacyjne. II] usunieto w trakcie kontroli
Szerokosci biegu klatek schodowych (klatka dwubiegowa od strony ul. Zwyciestwa, klatka schodowa
dwubiegowa od strony ui. Wyszydskiego) sq mniejsze niz szerokoso biegu klatki schodowej, okreslona
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami techniczno-budowianymi.

III usunieto w trakcie kontroli

Szerokosci spocznikow klatek schodowych (klatka dwubiegowa od strony uI. Zwyciestwa, klatka
trojbiegowa od strony ul. Wybrzeza Wojska Polskiego, klatka dwubiegowa od strony
ul. Wyszyriskiego, klatka trojbiegowa od strony skweru Doncaster) sq mniejsze niz szerokosé
spocznika klatki schodowej, okreslona zgodnie z obowiqzujqoymi przepisami techniczno budowlanymi.

I] usunieto w trakcie kontroli

lnstrukcja bezpieczerfistwa poiarowego nie zawiera wszystkich wymaganych eiementow. El usunieto w trakcie kontroli
Nie powiadomiono Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach 0 przeprowadzeniu praktycznego
sprawdzenia organizacji i warunkow ewakuacji. II] usunieto w trakcie kontroli

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie nie obejmuje calej powierzchni chronione-go budynku. [] usunieto w trakcie kontroli

Wysokosé zaworow hydrantowych wynosi 1,35 m + 1,85 m od poziomu podiogi. E] usunieto w trakcie kontroli
Zawor hydrantu 52, zlokalizowany na I pietrze przy pomieszczeniu 122, jest skierowany do gory,
w sposob uniemoiliwiajgcy podpiecie weza hydrantowego. __ M III usunieto w trakcie kontroli

Zgodnie z okazanym protokoiem instaiacja awaryjnego oswietienia ewakuacyjnego nie speinia
warunkow wymaganych przez przepisy i normy_(d0tyozy I pietra). I] usunioto w trakcie kontroli

//
//

Nazwa instalacji uiytkowej: kominowa
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W zwiqzku ze stwierdzonymi nieprawidiowoéciamiz
Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczen (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczono kontrolowanego
0 koniecznosciz
1 zapewnienia osobom przebywajqcym w obiekcie Iub na terenie odpowiednich warunkow ewakuacji,
2 wyposaiania obiektu Iub terenu w urzqdzenia przeciwpozarowe i gasnice,
3 utrzymywania urzqdzeifi przeciwpoiarowych i gasnic w stanie peinej sprawnosci technicznej i funkcjonalnej,
4) oznakowania obiektu odpowiednimi znakami bezpieczeristwa.
W zwiqzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami zostanie wszczete postepowanie administracyjne. |

\/\/\/

inne ustaleniai brak.

14. Uwagi i zastrzeienia wniesione przez kontrolowaneqg
5 (,0/6L. I

Na tym protokoi zakodczono.
Kontrolowany zostai poinformowany o przystugujqcym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezerfi do
protokoiu. Protokot spisano na 11 stronach w 2 jednobrzmiajcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie
z jego tresciq podpisano bez zastrzezen - i.
Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontroiowanemu.

0 . ZASTEPCA N EL _ /KA
Liyrektor inspektor Wydziatu K WY lahl

UFZQGU Mie-£1090 W GIIWICHCI1 KQntroI9o-Rozizfgwczego ommlnm OZPOZ, Bwtzego

tee a piewok 0 2 0 KWI 2010 mi.<.2I577»§gT1;73Tb@waZYWWJEI "°""' ”’*" ‘ ‘ 7'2"‘ ""Z’"~S'"
(podpis 2 podani Imienia, nazwiska (podpis z podaniem imienia, na:./vyfska

i stanowiska siuibowego kontrolowanego) stanowiska siuzbowego kontrztfljacego)
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