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1. Podstawa opracowania ekspertyzy
Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Sopocie przeprowadzita w
dniadl 8 i 9 listopada 2007 roku czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w budynkach
mieszkalnych, bf2dqcych w zasobach Nauczycielskiej Sp6tdzielni Mieszkaniowej
w Sopocie.
Wydana przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Sopocie
decyzja z dnia 27.11.2007r; I.dz. PR-5582-1/4-6/07 nakazata wtascicielowi
budynk6w - Nauczycielskiej Sp6tdzielni Mieszkaniowej z siedzibq w Sopocie
przy ul. Kolberga 9 wykonanie w ustalonym terminie obowiqzku:

• do bUdynkow mieszkalnych przy ul. Kolberga 2,4,6,12,14,16,17,18,19,23,
25,29,31 oraz przy ul. Cieszynskiego 10,12,14,18 w Sopocie zapewnic
drog~ potarowq 0 utwardzonej nawierzchni, umotliwiajqcq dojazd 0 katdej
porze roku dla pojazd6w ochrony przeciwpotarowej, zakonczonq placem
manewrowym 0 wymiarach 20mx20m, lub winny sposob umotliwiajqcy
dojazd do budynku i powr6t pojazdu bez cotania zgodnie z wymogami §11
rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji z dnia
16.06.2003 roku w sprawie przeciwpot.arowego zaopatrzenia w wod~ oraz
dr6g potarowych (Oz. U. nr 121 z 2003 r.; poz 1139).

Ekspertyza techniczna w sprawie dojazd6w potarowych do bUdynk6w
mieszkalnych, wielorodzinnych, wysokich usytuowanych na osiedlu Brodwino
zostala opracowana w trybie §12 ust.4 rozporzqdzenia Ministra Spraw
Wewnf2trznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wod~ oraz dr6g potarowych (Dz.U. nr 121 z 2003 r; poz.1139):
w szczeg61nie uzasadnionvch przypadkach, gdy spelnienie wvmagan dotyczacYch
drogi potarowej do obiektu budowlanego jest niemotliwe z uwaqi na lokalne
uwarunkowania, dopuszcza sie stosowanie rozwiqzan zamiennych, uzgodnionych
z wlasc;wym miejscowo komendantem wojew6dzkim Panstwowej Stratv
Poi-amej, kt6re zapewnig nie pogorszenie warunk6w ochrony przeciwpotarowej
budvnku.

2. Og61na charakterystyka budynk6w
Na osiedlu Brodwino, usytuowane Sq m. innymi bUdynki mieszkalne
wielorodzinne, XI kondygnacyjne (wysokie).

• Budynki wybudowane w systemie "gdanskim" 1-no klatkowe usytuowane
przy ulicach: Kolberga 17,19,23,25,29,31, oraz Cieszynskiego 10,12,14,18.

• Budynki wybudowane w systemie "kokoszki" 4-ro klatkowe, usytuowane
przy ulicy: Kolberga 2,4,6,12,14,16,18.
Sciany szczytowe w/w budynk6w wykonane bez otwor6w okiennych
spffiniajq~e wymagania dla w zakresie klasy odpornosci ogniowej scian
oddzielen przeciwpozarowych.

Budynki zostaty wybudowane w latach 70-80 ubiegtego wieku, Sq usytuowane na
skraju parku krajobrazowego, na terenie pag6rkowatym. Teren osiedla posiada
liczne skarpy, budynki usytuowane Sq na znacznie zr6znicowanych rz~dnych

terenu.
Wejscia do budynk6w usytuowam: Sq od strony osiedlowych dr6g dojazdowych
oraz chodnik6w dla pieszych.
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Oojazd do osiedla Brodwino ulicami Malczewskiego i Cieszynskiego oraz
Kolberga w Sopocie. Od strony tych ulic do budynk6w prowadzq drogi osiedlowe
o utwardzonej nawierzchni asfaltowej. przy budynkach wyznaczone Sq miejsca
postojowe dla samochod6w osobowych mieszkanc6w.
Teren wokot budynk6w jest zagospodarowany; wyst~pujqce elementy matej
architektury - place zabaw dla dzieci, skwery, trawniki, drzewa.

Od strony budynk6w usytuowanych przy ulicy Kolberga 2,4,6,12,14,16,18 w pasie
pomi~dzy tet ulicq a budynkami posadzone Sq drzewa i krzewy oraz wyst~pujq

pomi~dzy ulicami osiedlowymi a budynkami znaczne roznice wysokosci (skarpy).
Od strony budynk6w usytuowanych przy ul. Kolberga 19,25,31 pomi~dzy

poziomem posadowienia istniejqcych budynkow a ulicq dojazdowq miejskq 
Malczewskiego wyst~pujet znaczne r6znice terenu. Poziom posadowienia
budynk6w jest nitszy w stosunku do istniejqcego poziomu ulicy; i od strony ulicy
Malczewskiego zakonczony jest skarpCl, z moi:liwosciq dojscia do budynk6w
Kolberga 19,25,31 chodnikiem wzdtuz ulicy Malczewskiego i istniejqcymi
zejsciami (schodami).
Budynki przy ulicy Cieszynskiego 10,12,14,18 Set posadowione na roznych
rz~dnych terenu, wok& bUdynkow wyst~pujq skarpy 0 roznych wysokosciach.

Opis istnielacych dr6g pozarowych
Budynki przy ulicy Kolberga 17,23,29 (wykonane w systemie gdanskim) posiadajq
wjazdy od strony ulicy Oskara Kolberga do budynk6w drogami osiedlowymi z
nawierzchniq asfaltowCl, (0 wymaganym nacisku na os 100 kN).
Szerokosc drogi 4,0 m, wzdtuz dtuzszego boku bUdynkow, kt6re prowadzq at do
budynk6w Kolberga 19,25,31.
Wzdtuz budynk6w od strony wejse do klatek schodowych utozone Sq chodniki.
przy budynkach usytuowane Sq hydranty zewn~trzne ON 80 (oznakowane), w
odlegtosciach od scian zewn~trznych budynkow zgodnych z przepisami.
Budynki Kolberga 1925,31 (system gdanski) pC»qczone drogami dojazdowymi od
strony ulicy Kolberga. Orogi zakonczone placami, bez pC»qczenia przejazdu. Przy
budynkach usytuowane hydranty zewn~trzne ON 80 (oznakowane), w
odlegtosciach nie przekraczajqcych parametrow usytuowania od scian
zewn~trznych budynku.
Budynki Sq pC»qczone chodnikami dla pieszych.
Od strony potudniowej teren osiedla zakonczony skarpCl.
Budynki przy ul. Cieszynskiego 10,12,14,18 (wybudowane w systemie gdanskim),
posiadajq wjazdy lokalnymi drogami od strony ulicy Cieszynskiego. Oojazdy
zakonczone placami manewrowymi dla jednostek ochrony przeciwpozarowej 0
wymiarach: szerokose ok. 13m dtugosc ok. 18 m. Place 0 utwardzonej
nawierzchni wyst~pujEtce przy kazdym budynku od strony wejse do klatek
schodowych. Od strony drog dojazdowych lub na skraju placow manewrowych
usytuowane Sq hydranty zewn~trzne ON 80 (oznakowane).
Wymagane odlegtosci dla usytuowania hydrant6w od scian zewn~trznych

budynk6w Sq spetnione.
Budynki posadowione na r6znych rZE2dnych terenu, wok6J budynk6w teren jest
zagospodarowany; miE2dzy budynkami sa.. ufo2one chodniki dla pieszych,
wyst~pujq skarpy obsadzone darninq; wzdtuz drog dojazdowych posadzone s~

drzewa.
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Budynki Kolberga 2,4,6,12,14,16,18 (wybudowane w systemie kokoszki),
usytuowane od strony p&nocnej osiedla Brodwino, z potqczeniem dr6g
osiedlowych z ulicq Kolberga. Dojazdy do tych budynk6w utwardzone 0

nawierzchni asfaltowej, biegnqce wzdtuz dtuzszego boku budynku od strony
wejse do klatek schodowych (budynki 4-ro klatkowe). Dojazdy zakonczone na
wysokosci scian szczytowych budynk6w; bez mozliwosci dalszego przejazdu
samochod6w.
przy budynkach, w odlegtosciach zgodnych z przepisami ochrony
przeciwpozarowej usytuowane Sq hydranty zewn~trzne ON 80, kt6re Sq
oznakowane.
Wejscia do klatek schodowych budynk6w usytuowane od strony p&nocnej
osiedla.
Wyznaczenie granicy osiedla od strony p6tnocnej stanowi istniejqcy murek
betonowy 0 wys. 1,20 m.
Mi~dzy budynkami oraz wzdtuz budynk6w, od strony wejse do klatek schodowych
ufozone zostaty chodniki.
Teren pofafdowany, 0 wyst~pujqcych r6znych wysokosciach terenu; pomi~dzy

budynkami wyst~pujq skarpy, drzewa i krzewy oraz elementy matej architektury
jak fawki, piaskownice dla dzieci.

3. Parametry pozarowe budynkow
Budynki mieszkalne wielorodzinne, XI kondygnacyjne usytuowane na osiedlu
Brodzino z uwagi na petnione funkcje oraz sposoby uzytkowania zosta!y:
zaliczone do kafegorii zaqrozenia ludzi ZL IV.
wymagana klasa odpornosci potarowej dla wszystkich budynk6w ,,8"
qrupa wysokosci: wysokie (W).
Wysokos6 budynku s/utqca do okrestania wymagail technicznych i utytkowych, Iiczy si~

od poz;omu terenu przy najnitej polotonym wejsciu do budynku lub jego CZflsc; do g6mej
plaszczyzny stropu bqdi najwytej p%tonq kraw~dzjq stropodachu nad najwytszq
kondygnacjq utytkowq.
Grupa wysokosci: wysokie (IN), budynki 0 wysokosci ponad 25m do 55 m wlq,cznie nad
poziomem terenu tub mieszkatne 0 wysokosci ponad 9 kondygnacji do 18 kondygnacji
nadziemnych wlqcznie.

1I0se kondygnacji we wszystkich bUdynkach mieszkalnych:
-we wszystkich budynkach wyst~puje 1 kondygnacja podziemna (kom6rki
lokatorskie, pomieszczenia techniczne);
-w budynkach wzniesionych w systemie "gdanskim" kondygnacji nadziemnych
jest 11;
-w bUdynkach wzniesionych w systemie "kokoszki" kondygnacji nadziemnych jest
12 (na XII kond. obok szybu windowego znajdujq si~ dodatkowo 2 mieszkania
lokatorskie).

Dane techniczne:
• dla budynk6w w systemie "gdanskim":

dfugose budynku - 37,26 m;
szerokosc budynku - 13,41 m;
wysokosc budynku - 32,33 m;
powierzchnia zabudowy: 525,40 m2 ;

powierzchnia uzytkowa: 3.965,90 m2
;

kubatura : 17 805 J00 m3
;
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i spoczniki sa.. zelbetowe,
wykonane z element6w
zelbetowe, wylewane "na

• dla budynk6w w systemie "kokoszki":
dtugose budynku - 68,52 m;
szerokose budynku - 11 ,80 m;
wysokose budynku - 33,68 m;
powierzchnia zabudowy: 942,70 m2

;

powierzchnia uzytkowa: 6 307,96 m2
;

kubatura: 31 812,59 m3
.

1I0se os6b:
• dla budynk6w w systemie "gdanskim"

w kazdym budynku znajduje si~ 88 lokali mieszkalnych,
ilosc mieszkanc6w na kondygnacji ok. 27 do 30 os6b,
w budynku zamieszkuje ok. 3000s6b.

• dla budynk6w W systemie "kokoszki"
w kazdym budynku znajduje si~ 140 lokali mieszkalnych,
iJose mieszkaric6w na kondygnacji ok. 36 do 40 os6b,
w budynku zamieszkuje ok. 384 os6b.

Budynki w systemie "gdanskim" i "kokos:Zki" :zostaty wybudowane z materiat6w
prefabrykowanych, zelbetowych spetniaja..cych wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia dla gt6wnych
element6w konstrukcyjnych budynk6w.
Budynki posiadajq klatki schodowe, kt6rych biegi
prefabrykowane. Szyby windowe obudowane,
prefabrykowanych, cz~sciowo elementy obudowy
mokro".

Budynki zostaty wyposazone w instalacj~ suchych pion6w z zaworami 52 (bez
wyposazenia w w~i:e) zgodnie z obowj~ujqcymi przepisami w trakcie budowy.
Zawory 52 na rurze wznosnej sc\. usytuowane w budynkach w systemie
"gdanskim" na co 2-iej kondygnacji; w budynkach w systemie "kokoszki" na
p6~pi~trze co 2-iej kondygnacji budynku.
Budynki istniejqce nie posiadajEt instalacji wodociqgowej przeciwpozarowej,
zasilanej z zewn~trznej sieci wodociqgowej z zapasem wody w zbiomiku (Iub
zbiornikach) wymaganej dla budynk6w wysokich w swietle obowiq,zujEtcych
przepis6w rozporza..dzenia Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji z dnia
21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynk6w, innych obiekt6w
oraz teren6w (Dz.U. z 2006 r. nr 80; poz. 563).

4. Zakres niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi
Zgodnie z zapisem rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod~

oraz dr6g pozarowych (Dz.U. nr 121 z 2003 r.; poz.1139):
- do budynk6w wysokich zawierajqcych stref~ pozarowq zakwalifikowanq do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV powinny bye doprowadzone drogi pozarowe 0

utwardzonej nawierzchni, umozliwiajqce dojazd 0 kazdej porze roku dla pojazd6w
jednostek ochrony przeciwpozarowej - §11 ust.1 pkt 2 w/cyt. rozporz'tdzenia;
- droga pozarowa powinna bye zakonczona placem manewrowym 0 wymiarach
co najmniej 20 m x 20 m lub winny spos6b umozliwiac dojazd do obiektu
budowlanego i powr6t pojazdu bez cofania - § 11 ust.6 w/cyt. rozp.;
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- minimalna szerokosc drogi wzd.uz budynku oraz 10m przed i za budynkiem
powinna wynosic 4,0 m oraz nachylenie pod.uzne drogi nie powinno przekraczac
5% - §12 ust.3 pkt 1 w/cyt. rozp.

Istniejqce budynki mieszkalne XI kondygnacyjne, ktare zostaJy wybudowane w
latach 70-80 ubiegJego wieku, obecnie nie posiadajq drog pozarowych
spe.niajqcych parametry w zakresie minimalnej szerokosci drogi wzdJuz budynku
oraz 10 m przed i za budynkiem, minimalnych promieni zewn~trznych Jukow tych
drog, oraz istniejqcy uktad dr6g na osiedlu Brodwino stanowi utrudnienie w
zakresie dojazd6w do budynku i powrotu pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej.

Wtasciciel budynku, obiektu, terenu zapewniajqc ochron~ przeciwpozarowq
zobowiqzany jest przvgotowac budvnek, oblekt budowlanv lub teren do
prowadzenia akcji ratowniczej - zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. ° ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. nr 147 z 2002 r.;
paz. 1229 z p6zniejszymi zmianami).

5. Umotywowania techniczne i ekonomiczne rzemawlaJClce za
pozostawieniem niespelnionych przepis6w przeciwpozarowych
Budynki mieszkalne, wielorodzinne, 0 XI kondygnacjach nadziemnych na osiedlu
Brodwino, zostaJy wybudowane ok. 30 lat temu, zgodnie z 6wczesnie
obowiqzujqcymi przepisami budowlanymi.
Istniejqce budynki mieszkalne, usytuowane na osiedlu Brodwino przy ulicach
osiedlowych, dojazdowych, ktore charakteryzujq si~:

-znacznq roznicq rz~dnych terenu posadowienia budynk6w,
- wystEi!pujqce skarpy przy budynkach,
-istniejqcym zagospodarowaniem teren6w wok~ budynk6w oraz w pasie od
strony ulic dojazdowych (ul. Kolberga i Cieszynskiego) z wyst~powaniem drzew 0

wys. powyzej 3,0 m, oraz krzewow,
stwarzajq okreslone trudnosci w przyj~ciu rozwiqzan technicznych okreslonych w
przepisach przeciwpozarowych ( w/cyt. rozp. MSW i A z 16.06.2003r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod~ oraz dr6g pozarowych).
Z uwagi na koniecznosc zapewnienia drag pozarowych do w/w budynkow
mieszkalnych, przyj~to rozwiqzania zamienne w trybie § 12 ustA w/cytowanego
rozporzqdzenia w oparciu 0 lokalne mozliwosci terenu.

6. Przyj~cie innych rozwiilzan zast~pczych w odniesieniu do
uchybien

6.1. Przyjeto nastepujace rozwiazania:
• dla budynkow w systemie pgdanskim"

budynki przy ul. Kolberga 17,19,23,25,29,31
budynki przy ul. Cieszynskiego 10,12,14,18

Kolberga 17 i 19: wjazd od strony wI. Kolberga dro9C:t osiedlowC:t 0 szer. 4,0 m,
dojazd do budynku Kolberga 19 - przy istniejqcym placu wykonanie "si~gacza" 0
szer. drogi 4,0 m, z zachowaniem promienia Juku zewn~trznego drogi 11 m.

'1
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Kolberga 23 i 25: wjazd drogq osiedlowq 0 szer. 4,0 m dojazd do bUdynku
Kolberga 25 - wydtuzenie placu zakonczone "si~gaczem" 0 szer. drogi 4,0 m, z
zachowaniem promienia zewn~trznego tuku drogi 11 m.

Kolberga 29 i 31: wjazd drogq osiedlowq 0 szerokosci 4,0 m wzdfuz budynku
dojazd do Kolberga 31 - od strony placu wykonanie "si~gacza" 0 szerokosci drogi
4,0 m., promien tuku zewn~trznego drogi 11,0 m.

Budynki ul Cieszynskiego 10,12,14,18: posiadajq istniejqce wjazdy od strony ulicy
dojazdowej, przy wejsciach do klatek schodowych tych budynk6w istniejqce place
o wymiarach szerokosci ok. 13 m, dtugosci ok. 18 m. - przy istniejqcych placach
wykonanie "si~gaczy" 0 dtug. ok. 10m, szerokosci si~gacza 4,0 m z
zachowaniem promienia Juku zewn~trznego drogi 11,0 m

Uzasadnienie:
• W budynkach przy ulfcy Kolberga 17,19,23,25,29,31 oraz Cieszynskiego

10,12,14,18 - budynkach wybudowanych w systemie "gdanskim"
podczas wykonywania czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przez
Panstwowq Straz Pozarnq w Sopocie stwierdzono wyst~powanie

parametru zagrozenia zycia (przekroczona 0 ponad 100% dopuszczalna
dtugosc dojscia ewakuacyjnego). Decyzja Komendanta Miejskiego PSP w
Sopocie natozyfa obowiqzek na wtasciciela budynk6w usuni~cia

stwierdzonych nieprawidtowosci.
Dla w/w budynk6w zostaty opracowane rozwiqzania polegajqce na:
-wydzieleniu istniejqcych klatek schodowych budynk6w poprzez wykonanie
obudowy w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkni~cie drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI 30 na kazdej kondygnacji nadziemnej;
-zamkni~cie kondygnacji podziemnej w tych budynkach poprzez zastosowanie
drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 30;
-wyposazenie obudowanych, zamykanych drzwiami klatek schodowych w system
zapobiegajqcy zadymieniu uruchamiany automatycznie za pomocq systemu
wykrywania pozaru i przekazywania informacji 0 pozarze.
Poprzez zastosowanie rozwiazan dla tych budynk6w zostafy wyeliminowane
parametrv zagrozenia zycia; a po realizacli przez Nauczycielsks SpOfdzielnie
Mieszkaniow§ warunki ewakuacji mieszkanc6w z tych budynk6w beds spetniafy
wymagania w zakresie obowiazujacych przepisow techniczno- budowlanych.

• dla budynk6w w systemie "kokoszki"
- budynki Kolberga 2,4,6,12,14,16,18.

Budynek Kolberga 2: wjazd od strony ulicy Kolberga, przejazd wzdtuz budynku od
strony klatek schodowych, projektowany wyjazd drogq 0 szer. 4,0 m z
zachowaniem promienia fuku zewn. drogi 11,0 m i pofqczeniem z drogq
osiedlowq Kolberga 4.

Budynek Kolberga 4: wjazd drogq osiedlowq bez mozliwosci przejazdu przy
scianie szczytowej budynku z uwagi na brak wymaganej szerokosci (usytuowanie
budynku od granicy dziafki). zasi~g operacyjny dla klatek schodowych Kolberga
4a i 4b.
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Z projektowanego placu pomi~dzy budynkami Kolberga 4 i 6 dojscie do klatek
bUdynku Kolberga 4c i 4d wykonanym chodnikiem oszer. 1,5 m i dfug. ok. 30 m.
Od strony pofudniowej elewacji projektowany "si~gacz" 0 szer. drogi 4,0 m z
zachowaniem wymogu dla promienia fuku zewn. drogi 11,0 m.

Budynek Kolberga 6: wjazd droga osiedlowq wykonanie na cafej szerokosci
utwardzonego placu (pomi~dzy chodnikiem a murkiem betonowym stanowiq,cym
granic~ pfn. osiedla). Projektowany przejazd przy scianie szczytowej budynku
(sciana oddzielenia przeciwpozarowego) i prnq,czenie z drogq dojazdowq.

BUdynek Kolberga 12: wjazd od strony drogi dojazdowej, projektowane
poszerzenie placu przy budynku od strony wejse do klatek schodowych. Przejazd
projektowana droga 0 szerokosci 4,0 m i prnqczenie z drogq osiedlowq
prowadzqcq do budynku Kolberga 14.

Budynek Kolberga 14: wjazd od strony ulicy dojazdowej, poszerzenie placu
(pomi~dzy chodnikiem a istniejqcym murkiem betonowym). Wykonanie drogi
utwardzonej 0 szer. 4,0 m przy scianie szczytowej budynku (sciana oddzielenia
przeciwpozarowego) i wyjazd drogq osiedlowq, przy bUdynku Kolberga 16.

Budynek Kolberga 16: wjazd od strony ulicy dojazdowej, przejazd wzdfut
budynku od strony klatek schodowych, projektowany przejazd drogq pozarowa 0
szerokosci 4,0 m przy scianie szczytowej budynku (sciana oddzielenia
przeciwpozarowego) .

Budynek Kolberga 18: dojazd drogq dojazdowct projektowane poszerzenie placu
(pomi~dzy chodnikiem a murkiem). Projektowane wykonanie "si~gacza" 0 szer.
drogi 4,0 m z zachowaniem promienia fuku zewn. 11,0 m

Uzasadnienie:
- W budynkach przy ulicy Kolberga (wybudowanych w systemie "kokoszki"),
uktad 3 mieszkan lokatorskich dost~pem z klatek schodowych stwarza dogodne
warunki prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej od strony wejse do budynk6w.
- Poszerzenie plac6w przy budynkach Kolberga 14,18 od strony wejse do
budynk6w; stworzy dodatkowe mozliwosci wyznaczenia miejsc postojowych dla
sarnochod6w osobowych mieszkanc6w.
- Z uwagi na koniecznosc zapewnienia dostE2pu do budynk6w od strony klatek
schodowych, konieczne jest podjE2cie przez wfasciciela budynk6w dziafan
organizacyjnych zapewniajqcych takie ustawienie samochod6w osobowych, aby
w przypadku prowadzenia akcji ratowniczo- gasniczej nie utrudniafy dost~pu do
budynku dla ekip jednostek ochrony przeciwpozarowej.

6.2. Rozwiazania zamienne
al przy budynkach Kolberga 19,25,31 oraz Cieszynskiego 10,12,1,18 przy
istniejqcych placach wykonanie "si~gaczy" 0 szer. drogi 4,0 m , promienia fuku
zewn~trznego 11,0 m.
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Zachowana zostaje mozliwose przejazdu i zawr6cenie pojazd6w jednostek
ochrony przeciwpozarowej.
bl Budynek Kolberga 4: od strony poludniowej elewacji wykonanie "si~gacza" 0

dfugosci 15,0 m. szerokosci drogi 4,0 m, promienia fuku zewn~trznego drogi 11,0
m., z zachowaniem odlegfosci od sciany zewn~trznej budynku 5,0 m - mozliwosc
prowadzenia dziafan ratowniczo-gasniczych w zasi~gu klatek schodowych
Kolberga 4c i 4 d.
cI Budynek Kolberga 18: zakonczenie drogi pozarowej w postaci "si~gacza" 0

szerokosci drogi 4,0 m, z zachowaniem promienia tuku zewn~trznego drogi 11,0
m.

6.3. Wymagania dla projektowanych pr6g pozarowych:
- drogi utwardzone 0 nawierzchni zapewniajqcej przejazd 0 kazdej porze roku;
- dopuszczalny nacisk na os samochodu powinien wynosic co najmniej 100 kN;
- minimalna szerokosc drogi pozarawej 4,0 m;
-promien ~uku zewn~trznego 11,0 m;
-nachylenie podtuzne dragi nie powinno bye wi~ksze niz 5%.

6.4. Niespe~nione pozostaja:
- zapewnienie z dw6ch stron drog! pozarowej dla bUdynk6w wybudowanych w
"systemie kokoszki" (dtugosci budynk6w 68, 52 m) - budynki przy ul. Kolberga
2,4,6,12,14,16,18.

- budynek Kolberga 4: brak mozliwosci wykonania drogi pozarowej z zachowaniem
przejazdu bez cofania z uwagi na usytuowanie budynku przy granicy osiedla
(mur betonowy).

7. Cz~sc rysunkowa
Plan sytuacyjny osiedla z zaznaczonymi budynkami mieszkalnymi,
wielorodzinnymi. wysokimi, oraz rozwiqzaniami dla drag pozarowych (ark.1 i
ark.2).
Ksero rysunk6w technicznych z dokumentacji technicznej sporzqdzonej w 1976 r
przez Biuro Projekt6w Budownictwa Miejskiego "Miastoprojekt" Gdansk

-budynki mieszkalne w systemie "gdanskim"
rzuty kondygnacji parteru i kondygnacji powtarzalnej,
przekr6j pionowy;

-budynki mieszkalne w systemie "kokoszki"
rzuty kondygnacji parteru oraz kondygnacji powtarzalnej,
przekr6j pionowy.
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CZ~SC RYSUNKOVVA

BUDYNKI WYBUDOVVANE VV SYSTEMIE "GDANSKIM"

ul. Kolberga 17,19,23,25,29,31 oraz ul. Cieszynskiego 10,12,14,18

pow. zabudowy: 525,40 m2

pow. uzytkowa: 3 965,90 m2

kubatura: 17 805,00 m3

wysokosc budynku: 32,33 m
ilosc kondygnacji nadziemnych: 11
ilosc kondygnacji podziemnych: 1
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8. Wnioski
1. Rozwiqzania zamienne dla r6g pozarowych do budynk6w mieszkalnych
wielorodzinnych, wysokich usytuowanych na osiedlu Brodwino w Sopocie zostaty
opracowane w oparciu a obowiqzujqce przepisy, i nie b~dq pogarsza~y warunk6w
ochrony przeciwpozarowej.
2. Na terenie miasta Sopotu dzia~ania operacyjno-gasnicze Sq prowadzone przez
Jednostk~ Ratowniczo-Gasnicz~ Panstwowej Strazy Pozarnej dysponujqcct
specjalistycznych sprz~tem do ratowania ludzi.
3. W istniej~cych budynkach wzniesionych w systemie "gdanskim" zostanq
wyeliminowane parametry zagrozenia zycia ludzi; a tym samych warunki
ewakuacji b~dqzgodne z obowiqzujqcymi przepisami.
Budynki wybudowane systemie "kokoszki" - 4-ro klatkowe, na katdej kondygnacji
nadziemnej posiadajq 3 lokale mieszkalne.
4. Oost~p do budynk6w mieszkalnych, wielorodzinnych, wysokich jest
zapewniony ad strony wejse do budynk6w (klatek schodowych).
5. Istnieje mozliwose bezposredniego podawania wody ze sprz~tu pozarniczego
zasilanego z zewn~trznej sieci wodociqgowej - hydranty naziemne ON 80
usytuowane przy kazdym budynku.
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