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1. Podstawa opracowania ekspertyzy
Ekspertyza techniczna w sprawie warunk6w ewakuacji zostata opracowana dla
budynkow mieszkalnych, wielorodzinnych, XI kondygnacyjnych, nalezqcych do
Nauczycielskiej Sp6~dzielni Mieszkaniowej w Sopocie (budynki usytuowane Sq
przy ulicach: Kolberga i Cieszynskiego)

- w trybie §2 ust.2 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U nr 75; poz. 690 z p6in. zm.) nakazane obowiqzki mogq bye
spetnione winny spos6b niz podany w przedmiotowym rozporzqdzeniu, z
zachowaniem trybu post~powania okreslonego w wymienionym przepisie t.j.
odpowiednio do wskazari ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do ds. zabezpieczeri
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym Komendantem Wojew6dzkim
Paristwowej Strazy Pozarnej .

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynk6w, innych
obiekt6w budowlanych oraz terenow (Dz. U. nr 80; poz. 563):

z katdego miejsca, przeznaczonego na staty pobyt ludzi w obiekeie powinny bye
zapewnione odpowiednie warunki ewakuaeji, zapewniajqee motliwosc szybkiego i
bezpiecznego opuszczenia strefy zagrotonej lub objl?tej potarem, dostosowane do liczby
i stanu sprawnosci os6b przebywajqcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrul<cji i
wymiarow, a takte zastosowane techniczne srodki zabezpieczenia przeciwpotarowego
polegajqce na:
~zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyjse ewakuacyjnych;
-zachowaniu dopuszczalnej dlugosci, szerokosei i wysokose; przejsc i dojsc
ewakuacyjnych:
-zapewnieniu bezpiecznej obudowy i wydzielen drog ewakuacyjnych oraz pomieszczen;
-zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-
budowlanych dr6g ewakuacyjnych, w tym: na zastosowaniu urzqdzen zapobiegajqcyeh
zadymieniu lub urzqdzen zapewniajqcych usuwanie dymu;
-zapewnienie oswietlenia awaryjnego (bezpieczensfwa i ewakuacyjnego) oraz
przeszkodowego w obiektach, w kt6rych jest ono niezb~dne.

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Sopocie, w dniach 8 i 9
listopada.2007 r przeprowadzita czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w w/w
budynkach i stwierdzHa naruszenie przepisow przeciwpozarowych powoduj"tcych
zagrozenie zycia ludzi w tychze budynkach.

Wydana przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Sopocie
decyzja z dnia 27.11.2007 roku I.dz. PR-5582-1/4-7/07 (zat. nr 1) nakazata
wtascicielowi budynk6w wykonanie w ustalonych terminach nizej wymienionego
obowiqzku:

1.Zapewnic wtasciwe warunki ewakuacji w zakresie dtugosci dojscia
ewakuacyjnego w budynkach przy ulicy Kolberga 17,19,23,25,29 i 31 i przy ul.
Cieszynskiego 10,12,14 i 18 w Sopocie zgodnie z § 256 ust.3 rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75: poz. 690 z p6iniejszymi zmianami).
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Ekspertyza zosta~a opracowana na podstawie otrzymanych od uzytkownika
danych dotyczqcych budynku oraz przeprowadzonych wlzji lokalnych,

1, Og61ne charakterystyki budynk6w
Budynek mieszkalne, wielorodzjnne wybudowane zostaly w latach 70-80
ubiegtego wieku w systemie "gdanskim" (G/MBY/11 P/61 -system wielkiej pfyty).
Budynki zostaty wybudowane na podstawie sporzqdzonej dokumentacji
technicznej budowlanej przez Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa
Og61nego "Miastoprojekt" Gdansk -lata opracowania dokumentacji 1973-1975.
Budynki mieszkalne 0 XI kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczone
wolnostojqce,
Gt6wne wejscia do budynk6w od strony wic osiedlowych. Dojazdy pozarowe do
budynk6w istniejqcymi ulicami osiedlowymi; w chwili obecnej nie spetniajq
wymagan w zakresie dojazd6w poiarowych,

.oPis budynk6w mieszkalnych
Pozimn piwnic w budynkach przeznaczony jest na kom6rki lokatorskie oraz
pomieszczenia gt6wnych pod~qczen wody, ciep~aJ pralnia, suszarnia.
Na kondygnacji parteru znajdujq si~ 2 lokale mieszkalne w obr~bie klatki
schodowej oraz 6 lokali mieszkalnych usytuowanych po obu stronach korytarza.
Kondygnacje od I p do X p. Sq powtarzalne. Budynki wyposaione w 2 windy
przeznaczone dla mieszkanc6w, usytuowane w obr~bie klatki schodowej oraz
zsyp (z dost~pem co druga kondygnacja z podestu klatki schodowej),

Budynki wyposazone Sq w k'atk~ schodowq ewakuacyjnq ~qCZqCq poziom
piwnicy z kondygnacjami nadziemnymi. Klatka dwubiegowa, 0 konstrukcji
ielbetowej (spetniajqca wymagania w zakresie wymaganej klasy odpornosci
ogniowej bieg6w i spocznik6w - R 60) 0 szerokosci bieg6w 1,09 m; spoczniki
miedzy kondygnacyjne 0 szerokosci 1,25 m.
Korytarze (poziome drogi ewakuacyjne) w budynkach obudowane przegrodami
spe~niajqcymi wymagania w zakresie spetnienia klasy adpornosci ogniowej EI 60
Wysokosci korytarzy 2,54 m; szerokosci korytarzy mierzone mi~dzy scianami
wynoszq: 1,50 m.

Dane dotyczace bUdynk6w: znajdujqcych si~ w zasobach Nauczycielskiej
Sp6fdzielni Mieszkaniowej w Sopocie przy ulicach Kolberga 17,19,23,25,29 i 31
oraz Cieszynskiego 10,12,14 j 18,
Dane kazdego budynku:
powierzchnia zabudowy: 525,40 m2

t..qcznie powierzchnia uzytkowa: 3965,90 m2

Kubatura: 17805,00 m3
.

1I0sc kondygnacli:
Podziemna: 1
Nadziemna: 11
Ilose Qs6b og6~em

W kazdym budynku znajduje si~ 88 lokali mieszkalnych.
/lose mieszkanc6w: na kondygnacji ok. 27 os6b, w kazdym budynku zamieszkuje
ok. 300 os6b,
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Budynek zosta{ wybudowany z materia~6w prefabrykowanyeh, zelbetowyeh w
systemie wielkiej ptyty (system "gdanski"- G/MBY/11 P/6.1).
-konstrukeja nosna: szkieletowa w uktadzie poprzeeznym ramy zelbetowej;
-seiany zewn~trzne:

podziemia: wylewane ze zwirobetonu zbrojonego grub. 25 em;
ostonowe - wypetnienie uktadu ramowego z bloezk6w gazobetonowyeh grub. 24

em obustronnie otynkowanyeh, oraz seiany wykonane z element6w
prefabrykowanych dwuwarstwowyeh zbrojonyeh grub. 33 em, obustronnie
otynkowanych;
-stropy: prefabrykowane, zelbetowe, kana~owe typu ieran grub. 24 em, od spodu
otynkowane;
-sciany wewn~trzne:

piwniey: wylewane ze twirobetonu zbrojone grub. 20 em, oraz seiany wewn~trzne

z cegty dziurawki grub. 15 em (pom. suszarni), azurowe silikatowe grub. 6,0 em;
seiany dziatowe w mieszkaniach typu Promonta grub. 8,0 em. Seiany
otynkowane obustronnie.
-konstrukeja daehu: stropodach wentylowany: ptyty panwiowe daehowe
prefabrykowane grub. 25 em, u~ozone na seiankaeh kolankowyeh.
-przekryeie daehu: papa na ptytach panwiowyeh daehowyeh.

Klatka sehodowa:
Biegi i spoezniki klatki sehodowej w ez. nadziemnej prefabrykowane, zelbetowe,
oparte na belkach zelbetowych wylewanych una mokro". Bieg do piwnicy
zelbetowy, wylewany "na mokro". Ptyty spoeznikowe na parterze i w piwniey
wylewane, zelbetowe.
Sehody do maszynowni wind stalowe. Obudowa szyb6w windowyeh z element6w
prefabrykowanyeh zelbetowyeh 0 wys. 1,5 kondygnaeji, dolna i g6ma ez~s6

element6w obudowy wylewana zelbetowa.

2. Parametry pozarowe budynku
Z uwagi na petnionq funkej~ oraz spos6b uzytkowania - budynki zakwalifikowane
zostaty do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne, wielorodzinne).
Wysokos6 budynku - budynki zaliezone do grupy wysokosci "W' (wysokie).

Wysokos6 budynku slutqca do okres/ania wymagan technicznych i uiytkowych, liczy siil
od poziomu terenu przy najnitej p%tonym wejsciu do budynku lub jego cZilsci do g6mej
plaszczyzny stropu bqdi najwyiej p%ionq krawildzi stropodachu nad najwytszq
kondygnacjq utytkowq, fqcznie z grubosciq warstwy jq oslaniajqcej.

Wymagana klasa odpornosei pozarowej budynku "B".
G~6wne elementy konstrukeyjne budynku (gt6wna konstrukcja nosna, selany
zewn~trzne i wewn~trzne, stropy, konstrukcja dachu oraz przekryeie daehu)
spe~niajq wymagania w zakresie klasy odpornosei ogniowej elementu oraz
stopnia rozprzestrzeniania ognia.

3. Zakres niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi
Budynek zostat wybudowany w latach 70- 80 tyeh XX wieku, z zastosowaniem

rozwiqzarl arehitektoniezno-konstrukeyjnych i technieznyeh obowiqzujEleych w
tamtym okresie.
Z analizy warunk6w techniezno-budowlanych okreslonyeh w rozporzqdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunk6w technieznyeh,
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Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; pOZ. 690, z
pozniejszymi zmianami) wynika koniecznosc spetnienia warunk6w ewakuacji.
Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji z dnia

21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiekt6w
oraz teren6w (Dz.U. nr 80; poz. 563) - parametry dotyczqce warunk6w ewakuacji
nie Sq spetnione w swietle obowictzujqcych przepis6w i stanowict podstaw~ do
uznania budynkU za zagrazajctcy zyciu ludzi (zaf. 1):
-§12 ust.1 pkt 2 w/cytowanego rozporzqdzenia: przekroczona dopuszczalna
dfugosc dojscia ewakuacyjnego 0 ponad 100 % od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych.
-§12 ust.2 -wlasciciel lub zarzqdca budynk6w powinien zastosowac rozwictzania
zapewniajqce spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w okreslony
spos6b w przepisach techniczno-budowlanych.
Spetnienie warunk6w ewakuacji w uzytkowanym budynku spoczywa na
wtascicielach, zarzqdcach lub uzytkownikach i wynika z art. 4 ust.1 pkt 3 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 roku 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81; paz. 351
z p6zniejszymi zmianami).

Wymagania w zakresie warunk6w techniczno-budowlanych zostaty okreslone w
w/cytowanym rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury:
1. przekroczona dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego - § 256 ust.3

(tabela) rozporzqdzenia;
Rzeczywista dtugosc dojscia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanych lokali
mieszkalnych usytuowanych na XI kondygnacji do wyjscia na zewnqtrz
budynku wynosi 132,50m.
Dopuszczalna dlugosc dojscia ewakuacyjnego, mierzona w metrach od wyjscia z
pomieszczenia na dro9fi ewakuacyjna do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnqtrz budynku; dla budynku zaliczonego do kategorii zagrotenia ludzi ZL IV, przy
jednym dojsciu ewakuacyjnym nie powinna przekraczac 60 m.

4. Umotywowania techniczne i ekonomiczne przemawlaJClce za
pozostawieniem niespelnionych przepis6w przeciwpozarowych
Istniejqce budynki mieszkalne w chwili obecnej nie spetniajct wymog6w w
zakresie ewakuacji (dopuszczalnej dfugosci dojscia ewakuacyjnego).
Spetnienie obowiqzkow okreslonych w decyzji Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Sopocie wynika z koniecznosci poprawy
warunk6w ewakuacji.

Zapewnienie osobom przebywajqcym w budynku bezpieczenstwa i mozliwosci
ewakuacji polega na zapewnieniu z kazdego miejsca przeznaczonego na staty
pobyt ludzi odpowiednich warunk6w ewakuacji, polegajqcych na mozliwie
szybkim i bezpiecznym opuszczeniu strefy zagrozonej lub obj~tej pozarem.
Warunki ewakuacji zalezne Sq od przeznaczenie budynku i jego konstrukcji, ilosci
os6b przebywajqcych, dopuszczalnych wielkosci w zakresie dtugosci dojscia i
przejscia oraz na zastosowaniu technicznych srodk6w zabezpieczajqcych.

Powyzsze wymagania zostaty okreslone w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny
odpowiadac bUdynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; poz. 690 z pozniejszymi
zmianami).
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Pcdczas wykonywania czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przez Komend~

Miejskq Panstwowej Strazy Pozarnej w Sopocie stwierdzono naruszenie
przepis6w przeciwpozarowych w zakresie - przekroczenia d~ugosci dojscia
ewakuacyjnego 0 ponad 100 % od okreslonych w przepisach techniczno
budowlanych (§12 ust.1 pkt 2 w/cytowanego rozporzqdzenia) co jest podstawa
do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Z uwagi na stan istniejqcych budynk6w mieszkalnych, b~dClCYch w zasobach
Nauczycielskiej Sp6fdzielni Mieszkaniowej w Sopocie, usytuowanych przy ulicach
Kolberga I Cieszynskiego i wybudowanych w systemie gdanskim (kt6ry w latach
70-80 ubiegtego wieku by~ bardzo rozpowszechniony jako system budownictwa
mieszkaniowego) jest konieczne w chwili obecnej wykonanie prac w zakresie
poprawy warunk6w ewakuacji w tych budynkach, celem eliminacji parametr6w
zagrozenia zycia ludzi.
Przyj~te rozwiqzania zast~pcze opisane w pkcie 7 ekspertyzy dotyczq eliminacji
w/w parametr6w zagrozenia zycia ludzi w budynkach mieszkalnych, wysokich
wymienionych w decyzji KM PSP.

5. Przyj~cie innych rozwiClzan zast~pczych w odniesieniu do uchybieri
Przy zastosowaniu rozwiqzan zast~pczych pozostajq niespetnione warunki:
-na kazdej kondygnacji powtarzalnej - d~ugos6 dojscia ewakuacyjnego od najdalej
potozonych lokali mieszkalnych do obudowanej, zamykanej drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EJ 30 klatki schodowej b~dzie wynosi~a 22,60 m;
-szerokos6 bieg6w wynosi 1,09 m (stan istniejqcy)
-szerokos6 spocznik6w mi~dzykondygnacyjnych wynos; 1,25 m (stan istniejqcy)

Przyjeto nastepujace rozwiazania techniczne dla budynk6w wymienionych w
niniejszej ekspertyzie;
1. Wykonanie zamkni~cia klatki schodowej poprzez wykonanie obudowy w

klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkni~cie drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI 30 na kazdej kondygnacji nadziemnej w budynkach
wymienionych w niniejszej ekspertyzie. Drzwi 0 parametrach w swietle
oscieznicy co najmniej: szerokosci 0,9 m, wysokosci 2,0 m.

2. Wykonanie zamkni~cia drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30
pomieszczen zsypu.

3. Zamkniecie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30 poziomu piwnicy.
4. Wyposazenie klatek schodowych budynk6w wymienionych w niniejszej

ekspertyzie w system zapobiegajqcy zadymieniu (system wentylacji
mechanicznej):
-nawiew: w poziomie parteru wentylatorem nawiewnym z przepustnicet
-wywiew: wentylator oddymiajqcy usytuowany w scianie zewn~trznej podestu
nad najwyzsz~ kondygnacjq nadziemn<:t 0 parametrach pracy:
odporny na dzia~anie temperatury 400 0 C, czas pracy 2 godziny.
Projektuje si~:

-kubatura klatki schodowej: 556,80 m3
;

-dla systemu wentylacji oddymiajqcej przeciwpozarowej 10 wymian/na godz.;
-w celu rozrzedzenia dymu wentylator napowietrzaj~cy oraz zapewnienie nie
przedostawania si~ dymu pozarowego na drogi komunikacji poziomej
(korytarze wewn~trzne na kazdej kondygnacji w budynkach)-15 wymian/na
godz.;
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-z uwagi na ilose os6b zamieszkujqcych w budynku mieszkalnym, XI
kondygnacyjnym oraz posiadana przez statych mieszkanc6w znajomosci w
zakresie rozktadu budynku oraz usytuowania gt6wnych dr6g ewakuacyjnych 
zatozony czas ewakuacji do 30 minut;
-podt~czenia wentylator6w nawiewnego i wyciqgowego kablem
ognioodpornym z zapewnieniem ciqgtosci dostawy energii elektrycznej przez
czas dziatania systemu - 90 minut; sprzed gt6wnego wytqcznika pr~du.

-dla wentylatora nawiewnego kratka wlotowa w poziomie parteru na wys. 0,8
m;
-dla wentylatora wywiewnego poziom dolnej kraw~dzi kanatu na wys. 1,80 m
vVykonanie projektu wykonawczego systemu oddymiania mechanicznego dla
klatek schodowych w budynkach uj~tych w niniejszej ekspertyzie;
uzgodnionego z rzeczoznawc~ ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej obejmujqcy:
al czujki optyczne dymu - stanowiqce ochron~ pionowej drogi ewakuacyjnej
-poprzez zamontowanie na sufitach wszystkich kondygnacji nadziemnych
wydzielonej pozarowo klatki schodowej w budynkach wymienionych w
ekspertyzie) oraz przyciski alarmowe usytuowane na podestach klatki
schodowej (poza wydzielon~ klatka schodowq)
Centrala SSP umieszczona na podescie najwyzszej kondygnacji.

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji sygnalizacji pozaru
uzgodnionego z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

6. Podlqczenie automatycznego systemu oddymiania (centrala steruj~ca

urzqdzeniami oddymiajqcymi, usytuowana na podescie XI kond.) do systemu
sygnalizacji pozarowej.

6. Cz~sc rysunkowa
W ekspertyzie zamieszczono rysunki techniczne ze sporzqdzonej dokumentacji
projektowej: projekt podstawowy architektoniczny budynku mieszkalnego, 11
kondygnacyjnego - opracowany przez Biuro Projektowo - Badawcze
Budownictwa Og61nego "Miastoprojekt" w Gdansku - sierpien 1973 r.
Rzuty kondygnacji: piwnicy, parteru, kondygnacji powtarzalnej, przekr6j
poprzeczny budynku.
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7. Wnioski
• Rozwiqzania techniczne uj~te w opracowanej ekspertyzie w zakresie

warunk6w ewakuacji dla budynk6w mieszkalnych, XI kondygnacyjnych,
usytuowanych przy ulicach Kolberga oraz Cieszynskiego, b~dqcych w
zasobach Nauczycielskiej Spotdzielni Mieszkaniowej w Sopocie, ktore
przyj~to w oparciu 0 aktualny stan wiedzy technicznej oraz materiaty
zr6dtowe (przepisy, normy, katalogi).

• Realizacja przez Nauczycielskq Spotdzielni~ Mieszkaniowq w Sopocie
przyj~tych rozwiqzan zast~pczych na podstawie opracowanej ekspertyzy
w sprawie warunkow ewakuacji dla budynkow mieszkalnych pozwoli na
wykonanie nato2onego obowiqzku w decyzji Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej.

• Ponadto zrealizowanie natozonego obowiCizku uj~tego w decyzji pozwoli
na popraw~ istniejqcych warunk6w ewakuacji w istniejqcych budynkach .
Nie beda wystepowafy parametry techniczne pozwalajace na zaliczenie

budynku za zagratajacy zyciu ludzi.

• Zastosowanie uj~tych w niniejszej ekspertyzie rozwiqzan zast~pczych nie
pogorszy istniejqcych warunk6w ochrony przeciwpozarowej w budynkach
mieszkalnych.
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