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Niniejszym informuję, że w trakcie przeprowadzonych w dniach od 14 marca
do 9 kwietnia 2018 r. czynności kontrolno - rozpoznawczych w budynku administracyjno-
biurowym przy ul. Mickiewicza 10-16 w Toruniu, stwierdzono uchybienia w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, których wyeliminowanie pozwoli na zapewnienie optymalnych
warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.

Wyjście z przedmiotowego budynku stanowią drzwi rozsuwane, które nie są
połączone z funkcjonującym w nim systemem sygnalizacji pożarowej. Stosownie
do § 240 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 oraz z 2017 r., poz. 2285 - zwanego dalej warunkami
technicznymi) drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów
ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości
ich blokowania oraz samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową,
do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.
W związku z powyższym zaleca się połączenie systemu drzwi automatycznych
z systemem sygnalizacji pożarowej funkcjonującym w przedmiotowym budynku.

Zgodnie z § 250 ust. 1 warunków technicznych piwnice powinny być oddzielone
od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej
co najmniej R E I 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.
W trakcie przedmiotowych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że piwnica
w rozpatrywanym budynku nie jest zamknięta stosownymi drzwiami.

Ponadto w piwnicy zlokalizowane są 3 garaże łącznie dla 5 pojazdów, zamykane
drzwiami bez odporności ogniowej. Stosownie do § 280 ust. 1 warunków technicznych
połączenie garażu z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpożarowego
zamykanego drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.
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