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POSTANO

Na podstawie afi. 124SI,arI. 126 $ l wzwi4zku zart. 107 g 1 i 2 ustawy z dni.a74 czerwca
1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 267
z p62'h. zm.) oraz $ 2 ust. 3a rczporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kvnetnia 2002 r.
w sprawie warunk6w technicznych, j akim powinny odpowiadai budynki i ich usltuowanie
( Dz. U. Nr 75, poz.690 zp62n. zm.),w zwri4zku z g 16 ust. I rozporz4dzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracj i z dnia 16 czetwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpoZarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. lI37 z p62n.
zm, ) po rozpatrzeniu ,,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpoZarowej
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW u1.

Prusa 1/3; 05-400 Otwock", wykonanej ptzez rzeczoznawc6w: budowlanego - mgr in2.
Karola Halwic oraz do spraw zabezpieczef przeciwpoZarowych - mgr in2. Pawla Wr6bla,
nadeslanego przez fntg Y-Tolein Pawel Wr6bel u1. G4biriska 30113; 01-'103 Warszawa przy
wniosku z dnia 17 grudnia 2074 r. -

wyraLam zgodg

na spelnienie wymagari w zakresie bezpieczefstwa po2aro\ iego w inny spos6b niZ to
okreSlono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego Samodzielnego
Publicznego Zakladt Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW ul. Prusa 1/3;
05-400 Otwock, polegaj4cych na:

1. Wydzieleniu klatki schodowej K1 i K5 Scianami o klasie odpomoSci ogniowej EI60
z dtzwiamiEI3l, zgodnie z czE{ci1 grafrczng opracowania.

2. Wydzieleniu klatki schodowej K2 Scianami o odpomodci ogniowej REI120
z drzwiamlEI60, zgodnie z czE(;ci4 graftczn4 opracowania.

3. Wydzieleniu klatki schodowej K4, Scianami o odpomoSci ogniowej REI120 z
drzwiami EI60, zgodnie z czg{ci4 graftcznq opracowania.

4. Wydzieleniu budynku B jako odrgbnej strefy poZarowej, w ograniczonym zakresie,
bez zachowania odpomo6ci ogniowej dciany zewngtrznej klatki schodowej K2,
zgodnie z czgi;ciq graficznq opracowania.

5. Zastosowaniu w otworach okiennych czg5ci B kurtyn przeciwpozalowych o klasie
odpomo5ci ogniowej min. EW 60 zgodnie z czgici4 graftczn4 opracowania.

6. Zamknigciu wej3cia na poddasze w budynku A icianami o odpomodci ogniowej
REI120 i drzwiami EI60, zgodnie z czg\ci4 graftczn4 opracowania.

7. Wyposazeniu pionowych i poziomych dr6g ewakuacyjnych w oSwietlenie awaryjne
o natgzeniu o6wietlenia min. 3 lx i czasie dzialania I h.

8. WyposaZeniu kompleksu budynk6w w
calkowita.
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9. Podl4czeniu wq/. systemu sygnalizacji poZarowej do stacji monitoringu pozarowego
KP PSP Otwock.

10. Zabezpieczeniu w budynku A wewngtrznej powierzchni konstrukcji drewnianej
Scian zewngtrznych do stopnia NRO (nierozprzestrzeniania ognia);

11. Wykonaniu w budynku A obudowy wewngtrznej powierzchni konstrukcji
drewnianej Scian zewngtrznych rozwi4zaniem systemow).rn w klasie odpomodci
ogniowej EI 60:

Poryzsze inne rozwi4zania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnosz4 sig do przypadk6w wskazanych w tych przepisach, okre3lonych
w pkt. 6.3 ,,Ekspertyzy...", tj.:

1. Pozostawienie klatki schodowej K5 bez wyposa|enia w vz4dzenia zapobiegaj4ce
zadymieniu lub sluZ4ce do usuwania dymu;

2. Pozostawienie w budyntu A dlugodci doj5cia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku
ewakuacji, w1'nosz4cej 15,38 m przy wymaganie szerokodci 10 m;

3. Pozostawienie w budynku A konstrukcji dachu i przekrycie dachu o odpomo5ci
ponizej R30/RE30;

4. Pozostawienie w budynku A konstrukcji drewnianej strop6w, dachu i przekrycia dachu
nie zabezpieczonej do stopnia NRO;

5. Pozostawienie w budynku B klatki schodowej K1 o szerokoici bieg6w zawgZonej do
1,06 m przy wymaganej szerokoSci 1,4 m;

6. Pozostawienie w budynku B klatki schodowej Kl o szeroko6ci spocznik6w zawglonej
do 1,03 m przy wymaganej szerokoSci 1,5 m;

7. Pozostawienie w budynku B klatki schodowej Kl o wysokoSci stopni 015-0,16 m przy
wltnaganej wysoko5ci do 0,15 m;

8. Pozostawienie w budynku B klatki schodowej K1 z wyjdciem zewnQlrznym
o szerokoSci 1,2 m przy wymaganej szerokoSci 1,4 m;

9. Pozostawienie w budynku B klatki schodowej K2 o szerokoSci spocznik6w za'wglonej
do 1,13 m przy wymaganej szerokoSci 1,5 m;

10. Pozostawienie w budynku B klatki schodowej K2 o wysokoSci stopni 0,15-0,16 m przy
wl,rnaganej uysokoSci do 0,15 m;

11. Pozostawienie w budynku B klatki schodowej K2 z otworami bez odpomodci ogniowej
w odleglodci poniiej 4 m od Sciany tego samego budynku nie posiadaj4cej wymaganej
odpornoSci ogniowej jak d1a stropu budynku;

12. Pozostawienie w budynku A klatki schodowej K4 z otworami bez odpomo3ci ogniowej
w odleglo$ci poniZej 4 m od Sciany tego samego budynku nie posiadaj4cej wymaganej
odpomoSci ogniowej jak dla stropu budynku;

13. Pozostawienie w budynku A kory.tarzy przeznaczonych d1a poniZej 20 os6b
o szeroko6ci zawE2onej do 1,14 m przy w}'rnaganej szeroko5ci 1,2 m;

14, Pozostawienie w budl'ttku C wyj6cia zewngtrznego z korfiana o szeroko6ci 1,1 m przy
wymaganej szerokoSci 1,4 m;

15. Pozostawienie drzwi do pomieszczef dla nie wigcej niZ 3 os6b o szeroko3ci 1,33 m
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zamykanych drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokoSci sbzydla ok. 0,66 m tj. poniZej
0,9 m;

16. Pozostawienie drzwi do pomieszczef d1a nie wigcej niZ 3 os6b o szeroko6ci od
0,7-08 m przy wymaganej szeroko6ci ok. 0,8 m;

17. Pozostawienie braku mo2liwoSci ewakuacji do odrgbnej stri:fy poZarowej na tej same.l
kondygnacji w poziomie II pigtra budynku B;

18. Pozostawienie w budynku A konstrukcji drewnianej Scian zewngtrznych nie
zab ezpieczony ch do stopnia NRO (nter ozprzestrzeniania o gnia) ;

19. Pozostawienie w budynku A konstrukcji drewnianej Scian zewngtrznych nie
posiadaj4cych klasy odpornoSci ogniowej EI 60;

przy jednoczesnym zrealizowaniem wszystkich pozostalych wymagad z zakresu ochrony
przeciwpo2arowej.

Uzasadnienie

Na podstawie afi, 1.07 $ 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowama
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p62n. zm.) odst4piono od szczeg6iowego
uzasadnienia z uwagi na fakt, i2 postanowienie w caloici spetrnia 2qdanie strony nie mniej
jednak Organ wskazt4e, 2e:

- postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projekt6w budowlanych
i projekt6w wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawc4 do spraw zabezpieczeh
przeciwpo2arowych oraz stosownych pozwoleri;

- postano\ iienie wytu2a zgodg na spelnienie wymagari w zakresie bezpieczeistwa
pozarowego w inny spos6b, niz okre6lono w przepisach techniczno-budowlanych,
jedynie dla przypadk6w wymienionych w pkt. 6.3 ,,Ekspertyzy...,,;* pozostale, ewentualne nieprawidlowodci nie wykazane przez autor6w opracowania
wymagaj4 realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpoZarowej;

Pouczenie

zgodnie z $ 16 ust. 2 rozporz4dzenia Ministra Spraw wewngtrznych i Administracji z dnia
76 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania proj ektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpoZarowej (Dz. U. Nr i21 poz. 1\37 z p62n. zm.) na niniejsze postanowienie
przysluguj e stronie zazalenie do Komendanta Gl6wnego Pafstwowej Stra2y PoZarnej
w Warszawie, ul. PodchorqZych 38, wniesione za moim po6rednictwem w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia.
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