
I Toruń, dnia 09 maja 2018 r.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej

w Toruniu

MZ.5580.39.5.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 1991 r. o Państwowej
Straży Pożarnej (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. -
zwanej dalej k.p.a.),

nakazuję
Dyrektorowi Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy,
ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

wykonanie w budynku administracyjno-biurowym,
ul. Mickiewicza 10-16, 87-100 Toruń,

następujących obowiązków:

Obowiazek nr 1:

Usunąć z drogi komunikacyjnej ogólnej służącej ewakuacji na tzw. "poczekalni" przy klatce
schodowej "prostej" materiały palne (drewniane szafki - meble).

Podstawa prawna obowiązku:
• art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2018 r., poz. 620 - zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej),
• § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 - zwanym dalej rozporządzeniem
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków).

Na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. niniejszemu obowiązkowi nadaję rygor
natychmiastowej wykonalności.

Obowiązek nr 2:

1) Wyposażyć III piętro budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami
poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym.

2) Obowiązek o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do
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użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób
potwierdzających prawidłowość działania.

badań,

Podstawa prawna obowiązku:
• art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
• § 3 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków.

Termin wykonania nakazu ustalam na: 31 grudnia 2019 r.

Obowiązek nr 3:

1) Wyposażyć poziome drogi komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji - korytarze
w budynku w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne).

2) Obowiązek o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do
użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań,
potwierdzających prawidłowość działania.

Podstawa prawna obowiązku:
• art. 4 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
• § 3 ust. 1, § 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
• § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Z 2015 r., poz. 1422 oraz z 2017 r., poz. 2285 - zwanego dalej warunkami
technicznymi)

Termin wykonania nakazu ustalam na: 31 grudnia 2019 r.

UZASADNIENIE

W dniach od 14 marca do 9 kwietnia 2018 r. na podstawie upoważnienia z dnia
1 marca 2018 r. znak MZ.5580.39.1.2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu, w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Mickiewicza 10-16 w Toruniu
funkcjonariusz Komendy Miejskiej PSP w Toruniu przeprowadził czynności kontrolno-
rozpoznawcze, z których sporządził protokół znak MZ.5580.39.2.2018. Protokół został
podpisany przez p. Wiesławę Gierańczyk - p. o. Dyrektora Urzędu Statystycznego
w Bydgoszczy, która podpisała go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek,
będący w zarządzie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, jest obiektem średniowysokim
zaliczanym do kategorii ZL III zagrożenia ludzi o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej
200 m".

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole
uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie wyposażenia w urządzenia
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przeciwpożarowe oraz składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej
służących ewakuacji.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak:
MZ.5580.39.3.2018 zawiadomiono p. Wiesławę Gierańczyk - p. o. Dyrektora Urzędu
Statystycznego w Bydgoszczy, o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu
w sprawie nakazania ich usunięcia.

Strona w trakcie postępowania nie wnosiła uwag co do jego przebiegu, nie składała
również dodatkowych informacji i żądań. W tej sytuacji nakazałem wykonanie obowiązków,
o których mowa w sentencji niniejszej decyzji.

Odnosząc się do ich treści informuję, co następuje.

Ad obowiązek nr 1.
Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych ujawniono składowanie na drodze

ewakuacyjnej na tzw. "poczekalni" przy klatce schodowej "prostej" materiałów palnych
(drewnianych szafek - mebli).

W przypadku powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, ww. materiały palne mogą ulec
zapaleniu odcinając możliwość prowadzenia ewakuacji na zewnątrz obiektu uniemożliwiając
wykorzystanie jej jako drogi ucieczki ze strefy niebezpiecznej oraz uniemożliwi prowadzenie
działań ratowniczych.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie
czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie
prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, w tym m. in. zabronione jest składowanie
materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie
przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej
wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Należy wskazać, iż składowanie drewnianych szafek na drodze ewakuacyjnej na
tzw. "poczekalni" przy klatce schodowej "prostej" w przedmiotowym budynku, w sposób
bezpośredni zagraża możliwością powstania pożaru i jego rozprzestrzenienia.

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej właściciel budynku, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, jest
zobowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość
ewakuacji.

Uwzględniając powyższe, należało uznać, że występujący w przedmiotowym budynku
stan stwarza realne zagrożenie pożarowe, tym samym należało orzec jak w sentencji, nadając
obowiązkowi, zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a., ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego,
rygor natychmiastowej wykonalności.

Ad obowiązek nr 2.
Katalog obiektów zobligowanych do wyposażenia w instalację wodociągową

przeciwpożarową oraz forma wymaganych zabezpieczeń wynika z § 19 rozporządzenia
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. III piętro rozpatrywanego budynku, który jest
budynkiem średniowysokim zawierającym strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii
zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 200 m2, zgodnie z protokołem ustaleń
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z czynności kontrolno-rozpoznawczych nie zostało wyposażone w instalację wodociągową
przeciwpożarową z wymaganymi hydrantami wewnętrznymi.

Mając na uwadze powyższe, wymóg stosowania instalacji wodociągowej
przeciwpożarowej w przedmiotowym obiekcie spełniony jest wprost. Nadmienić należy,
że w opisywanym przypadku brak jest możliwości zastosowania trybu określonego w § 44 tego
samego rozporządzenia, gdyż nakaz wynikający z decyzji odnosi do wyposażenia w instalację
wodociągową przeciwpożarową, obiektu w którym instalacja taka nie pokrywa swoim zasięgiem
całości obiektu ponieważ nie zapewniono ochrony III piętra budynku. Decyzja administracyjna
nie odnosi się zatem do formy zastosowanych hydrantów, ale do koncepcji i skuteczności
przyjętych na obiekcie rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Brak hydrantów
wewnętrznych umożliwiających dotarcie prądem wody do każdego z pomieszczeń w budynku
w przypadku powstania pożaru może uniemożliwić podjęcie skutecznych działań gaśniczych
w pierwszych minutach powstania pożaru, tym samym przyczyniając się do łatwego i szybkiego
rozprzestrzenienia się pożaru w budynku.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że hydranty wewnętrzne zgodnie z definicją zawartą
w § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków są
urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 powinny być wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
a warunkiem dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Ponadto informuję, że zgodnie z § 1 ust. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia,
dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 19, zatem
w odniesieniu do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Powyżs-ze rozwiązania zamienne
powinny zostać wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych, jeśli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej
obiektu, są szczególnie uzasadnione uwarunkowaniami lokalnymi i uzyskają uzgodnienie
z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Ad obowiązek nr 3.
Podczas kontroli stwierdzono, że obiekt wyposażono w awaryjne oświetlenie

ewakuacyjne w części korytarza na parterze, I piętrze i w całości na IV piętrze - bez piwnicy,
parteru, I i II piętra w części patio i całego III piętra. Ponadto ustalono, że ww. korytarze
oświetlone są wyłącznie światłem sztucznym.

W związku z powyższym niezbędnym jest doświetlenie przedmiotowych korytarzy
lampami oświetlenia awaryjnego, wykorzystywanymi w przypadku zaniku napięcia, które może
nastąpić także w sytuacji pożaru.

Natężenie tego oświetlenia, zgodnie z PN - 1838: 2013-11 Zastosowania oświetlenia -
oświetlenie awaryjne, mierzone w osi wyznaczonej drogi ewakuacyjnej o szerokości do 2 m,
przy podłodze powinno wynosić 1 Ix. Dopuszcza się spadek natężenia tego oświetlenia poza
wyznaczoną oś drogi ewakuacyjnej do 0,5 Ix. Zainstalowanie tego oświetlenia umożliwi
wskazanie drogi ewakuacyjnej w przypadku zaniku napięcia, czy ograniczonej dymem
widoczności w warunkach pożaru, umożliwiając prowadzenie bezpiecznej i sprawnej ewakuacji
osób przebywających w budynku.
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Lampy ewakuacyjne jakie zostaną zamontowane w obrębie dróg ewakuacyjnych winny
odpowiadać wymaganiom zawartym w PN - EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2 -
22: Wymagania szczegółowe - oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego, a sprawność
ich działania winna być potwierdzona odpowiednim protokołem, spisanym po montażu
i sprawdzeniu zadziałania, uwzględniającym wymagany jak wyżej poziom natężenia i czas
świecenia wynoszący min. 1 godzinę.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 L o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 L, poz. 1204 ze zm.)
od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń), w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona
może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał
decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko
wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania po upływie ww. terminu.

Otrzymują:
j) Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz - 1 egz. (ZPO),
2. a/a - 1 egz.
PŁJMJ
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