
Komenda Powiatowa
Paf stwowej Stmzy PoZarnej

Sekcja KoDtrolno-Rozpozn.wca
05-300 Mins[ Maz. ul.Wrrszanska 120

teUlar (25) t596553; (25) ?s84473

P2.5580/28-ut2

Sulej6wek, dnia 21 listopad 2012 r.

Protok6l
ustalef z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych w znkresie ochrony przecinpoiarowej

Na podstawie all!, 23 nst. 2 pkt 7 ustawy z dnla 24 sierpnia 1991 r. o Paistwowej Stmzy Pozamej

(tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z p62n. zm.), \\ zwi4zka z art.23 ust. 13 c],t. usta*ry z dnia 24 sierpnia

1991 r. o Palist{vowej Strazy Pozarnej oraz $ 10 ust. I i,2 rozporz4dzenia Ministra Spraw Wewnghznych i

Administracji z dnia 24 pai.dziemika 2005 r. w sprawie czynnosci koDholno-rczpoznawczych

przeprowadzanych przez Palistwow4 Straz Pozarn4 (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934)

ml, bryg. mgr inz. Marek Wr6bel - Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej i

kpt. mgr inL. Pawel Zieniewicz - Specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych z Komendy

Powiatowej Paistwowej Strazy Poiarnej w Mirisku Mazowieckim

legitynuj4cy sig upowaznieniem ff PZ. 5580128112 z d^it 29.102012 r. wydanyn przez Komendanta

Powiatowego Pafistwowej Strazry Pozarnej w Mifsku Mazowieckim przeprcwadzili w dniach 14 i 21

listopada 2012 r. czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w

budynkach Urzgdu Miasta Sulejdwek przy ul. Dworcowej 55 i ul. Reymonta 43.

Nazwa, adres lub siedziba kontrolowanegor Urz4d Miasta Sulej6rvek, 05-070 Sulej6wek

ul. Dworcowa 55.

Osoba upowazniona do reprezentowania i/lub prowadzenia spraw korholowalego: Pan Arkadiusz Sli*a

- Burmistrz Miasta Sulejdwek.

CzyruloSci przeprowadzono w obecnofui: Pani Hanna Jaroi - Kierownik Referatu

Organizacyjnego i Kontroli w UrzQdzie Miasta Sulej6wek.

Zakres czynnoSci:

1) kontrola przestrzegania przepis6w przecirvpoiarowych,

2) rozpoznatie moiliwosci i warunkr5w prowadzenia dzialaf ratowniczych przez jednostki

ochrony przeciwpozarowej.

Wykaz kontrolowanych obiekt6w, teren6w, urz4dz€f: budynek Urzgdu Miasta Sulej6wek przy

ul, Dworcowej 55 w Sulej6wku i czgSd budynku przy ul. Reymonta 43 w Sulej6wku

uiytkowana przez Urz4d Miasta.

W toku czvpnosci kontrclno-rozDoznawczvch ustalotro. co nasteDui€:

I. Stron4 odpowiedzialn4 za stan ochrony pzeciwpozarowej w budyntu Urzgdu Miasta Sulej6wek

przy ul. Dworcowej 55 w Sulej6wku jestjego zavqdca - Burmistrz Miasta Sulej6wek.



II. Miasto Sulej6wek na mocy umowy najmu nr 14/2008 z dr'ia 29.12.2008 r. anektowanej w dniu

29.12.201I r. ulnajmuje od Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibq 00-950 Warszawa

ul. Grzybowska 5315'7 czQSa pomieszczei o powierzchni 348,3 m2 us1'tuowanych w poziomie

II kondygnacji budynku przy ul. Reymonta 43 w Sulej6wku. Stron4 odpowiedzialnq za

spelnienie wymagari bezpieczenstwa pozaxowego w w/w budynku jest jego zarz4dca - Bank

Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibq 00-950 Warszawa u1. Grzybowska 53/57

III. Budynek przy ul. Dworcowej 55 jest objgty ochron4 konserwatorsk4. Jest to obiekt

wolnostoj4cy, dwukondygnacyjny z uz)'tkowym poddaszem, w czqsci podpiwniczony,

wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem konstrukcji drewnianej pokrytym

blachq. Klatka schodowa \aykonana jest w konstukcji stalowej obudowanej drewnem, stopnie

s4 drewniane, obudowano drewnem od dolu wszystkie biegi i spoczniki, r6uiez stropy

migdzykondygnacyjne s4 konstmkcji drewnianej.

3.i.Wymiary

. powierzchnia zabudowy 230,00 m',

. powierzchnia uzltkowa ok. 700,00 m2,

. kubatura 2200,00 m3.

3.2.Wyposazenie rv instalacj I technicznel

' elekhyczna,

. piorunochronna,

I oErzewcza c.o. zasilana z kotlowni gazowej wyposazonej w kociol gzewczy o mocy 50 kW,

. wod.-kan.,

' wentylacja grawitacyjna,

, instalacjeteletecbniczne.

3.3.Waru.nki ewakuacji

! poziome drogi ewakuacyjne stanowi4 kor''taze prowadzqce na pionow4 drogg ewakuacyjn4

kiatkg schodow4 lub bezpo6rednio do 2 wyjSi ewakuacyjnych na zewn4tz budynku.

3.4.Zaopatrzenie w wodg do zewngtznego gaszenia po2aru dla pzedmiotowego obiektu zapewnia

hydrant zewngtrzny (nadziemny DN 80) zasilany z miejskiej sieci wodociqgowej us)'tuowany w

odleglo(ci 60 m od budynk-u.

3.5.Drogg umozliwiajqc4 dojazd pojazd6w jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu

zape\lnia ul. Dworcowa.

3.6.UrzQd Miasta zatrudnia 71 praco\anik6w, w tym 41 Swiadczy praca w budy <u przy

ul. Dworcowej 55, natqmiast 30 pracownik6w w budynku przy ul. Reymonta 43.

IV. Spis przedstawionych do wglqdu dokument6w, w tym protokol6w potwierdzaj4cych

prawidlowe dzialanie instalacji techniqznych stanowiqcych wyposazenie kontrolowanych

ohiekt6w: 
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Protok6l okesowy nr 1 z badania ochrony przeciwpora2eniowej i rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej w budynku pzy ul. Relmonta 43 przeprowadzonego w lipcu 2071 r. pftez

Wodzimierz Kielczykowski upr. nr 108/E/06.

Protok6l z dria 04.07.2011 r. z badania trz4dzer.ia piorunochromego stanowiQcego

wyposazenie budynku przy ul. Reymonta 43 przeprowadzonego przez Wlodzimierz

Kielczykowski upr. ni 108/E/06.

Protok6l nr 52103112 z dnia 28.03.2012 r. z okresowej kontroli przewod6w kominowych w

budyntu przy ul. Reymonta 43 przeprowadzonej przez Krzysztof Strug upr. nr 3 1 1 /04

Ekspefiyza dotycz4ca stanu technicznego budlnku urzgdu miasta Sulejdwek przy

ul. Dworcowej 55 z kwietnia 2007 r. opracowana pfiez mgr inz. An&zej Dgbczyriski -

rzeczoznawca budowlany upr. nr 1 82/978 .

Protok6l m 1612011 z dnia 01.07.2011 r. z pomiar6w instalacji elektycznej w budyntu pzy

ul. Dworcowej 55, w tym z badania rezystancji izolacji przewod6w oraz badan urz4dzeola

piorunochronnego, przeprowadzonych pzez Marck Slabuszewski upr. nr 4010,8Gi/06.

Protok6l z dnia 19.1 i .2012 r, z przegl4d! instalacj i gazowej i urz4dzef' gazowych, w tym z

pr6by szczelno6ci w/w instalacji, w budynku przy ul. Dworcowej 55 przeprowadzonego przez

Zbigniew Aleksandmk upr. nr 2475,8G3/10 i 870/DG3/10.

lT toku czynnoici kontrolno-rozpozkavczych rt budtnku przy ul. Dworcowei 55, slwierdzono

nas t g puj qce uc hy b ienia :

Nie wyposa2ono,,v owaryjne oivietlenie ewakuacyjne kotytarzy w poziomach I kondygnacii i

uzytkowego poddasza - dr6g komunikacji ogilnej slu,qcych ev,aku.tcii olwietlolrych v'ylqcznie

hriatlem sztucznym.

Nie zapewniono zgodnie z przepisami wlaiciwych cech palnoici obudory klatki schodowej

lbiegdw i spocznikdw) vykonanej z drewniaqtch paneli boazeryjnych, dlogi etak ctqjnei

bgdgcej jedyym kierunkieln e\a)akuacji z wy2szych kondygnacii budynku (nie przedstqwiono

\lo\oh nej dokumentacjilx ryn zakresie).

Instrukcja bezpieczeistwa poialo ego z gt'udnia 1998 /. optacawana przez bryg. w st. spocz.

mgr Zbigniew Zawirski nie spelnia Wmagalt obecnie obo',a,iqzujqcych przepis6l't.

l;l/szyscy pracownicy Ulzgdu Masta nie zostali zapoznani z przepisami przecivpo'arowmi -

po\1)yisze shtierdzono na po^tawie przedstawionych do wglqdu zalwiadczei w iloici 7l szt o

ukortczeniu przez pracov)nikiw Lllzedu Miasta szkolenia obesowego w dziedzinie bhp

przeprowddzonego przez Oirodek Szkoleniotry TBF z siedzibq 03-61a Walszova ul. Lecha I2

Brak oznakowania zngkami zgodrymi z Polskimi Normami cz?ici dr6g ewakuacyjllych z

budynku, lcurka gl1wnego i stalacji gazowej orcz miejsca zbilrki do erNakuacji.
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6) W korytarzu w poziomie uiytkowego poddasza, drodze komunikacji og1lnej slu2qcej ewak acji,

ustawiono przedmioty i materialy palne (drewnianq szafg i ksero), ktjre dodatkowo ograniczajq

jej szerokoit ponizej \lymaganych wafioici okteilonychw przepisach techniczno-budowlanych.

7) W ptotokole nr 194/2A12 z dnia 29.10.2012 r. z okresowej kontroli przewoddlr kominowych

przeprowadzonej pqez Tadeusz S.!,iercz upr. nr 4)530 zowarte sq hastepujqce uwagi:

,,1. Przewody kominowe do wentylacji lazienek z I piCtra i poddasza wyprowadzone sq rurami

do wysokoici strychu i tam zakortczone, co jest pEyczynq brul,a wlalciwego ciqgu kominotego.

2. Zagruzowane przewody kominowe obslugujqce wentylacje: kotlown| pokoju nr 2 na parterze,

15 na Ipigtrze oruz piecawgglowego w pakoju r l1naIpigtrze".

VI. Wykaz uchybiei usuniQtych w trakcie kontrolil

Ad. 5. - uzupelniono oznakowanie znakami zgodnymi z Polskimi Normami drogi ewakuacyjne,

oznakowano kulek gl6wny instalacji gazowej i miejsce zbi6rki do ewakuacji;

Ad. 6. - usunigto materialy palne z drogi ewakuacyjnej.

VIL Zai4czono do niniejszego protokolu:

. kopiQ za(wiadczenia z dnia 13.09,2012 r. Pana Robert Buczek pracownika Urzgdu Miasta

Sulej6wek o ukoriczeniu szkolenia okesowego w dziedzinie bhp przeprowadzonego przez

OSrodek Szkoleniowy TBF z siedzibq 03-610 Warszawa ul. Lecha 12.

Na tym protok6l zakoiczono.
Kontrolowany zostal poinformowany o przysluguj4cym mu prawie wniesienia umoqrvowanych

zastrzezei do protokoln.

,,.,.i;;:tililTJ#,LJ:T:'*Jlffi:r^iac)ch eerempra'aci,;fl,":*f,i,"'*,_,.'"t"
Kopig protokolu pozostawiono kontrolowanemD. 

Zrrr*,*
kpi mgr in . pav., Ziniruic.
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K.nt4lnoro_zp!.ja ry

n! Iiryq tEEp@-robc!
(podpis z poda.ien imieM i n,flislc omz nanornk:

shtbo*ego kotrbolujaceso)


