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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Sopocie w listopadzie 2007r.

przeprowadzita czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w budynkach mieszkalnych,
wielorodzinnych, XI kondygnacyjnych usytuowanych na osiedlu Brodwino przy ulicach
Kolberga oraz Cieszynskiego w Sopocie.
Wydana decyzja Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Sopocie I.dz.
PR-5582-1/4-6/07 z dnia 27.11.2007 r. nakazata wtascicielowi budynk6w 
Nauczycielskiej Sp&dzielni Mieszkaniowej wykonanie w ustalonym terminie
obowiC\.zku:

• dla budynk6w przy ulicy Kolberga 2,4,6,12,14,16,17,18,19,23,25,29,31 oraz
Cieszynskiego 10,12,14,18 w Sopode zapewnie dodatkowy zapas wody do cel6w
przeciwpozarowych w postaci zbiornika lub zbiornik6w 0 pojemnosci nie mniejszej niz
100 m3

.

Zgodnie z obowiC\.zujC\.cym przepisem - rozporzC\.dzenie Ministra Spraw Wewn~trznych

i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynk6w,
innych obiekt6w oraz teren6w (Dz.U. nr 80; poz. 563)- do zasilania w wod~ instalacji
wodociqgowej przeciwpozarowej w budynkach wysokich powinien bye zapewniony
dodatkowy zapas wody zgromadzony w jednym lub kilku zbiornikach 0 tqcznej
pojemnosci nie mniejszej nit 100 m3

.

Rozwiqzania zamienne w zakresie zasilania w wod~ instalacji wodociqgowej
przeciwpozarowej zostafy opracowane w trybie §8 ust.3 rozporzC\.dzenia Ministra
Spraw Wewn~trznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod~ oraz dr6g pozarowych (Dz. U. nr 121 z
2003 r.; poz.1139).

2. 0961na charakterystyka budynku
Budynki mieszkalne, wielorodzinne, XI kondygnacyjne (wysokie), uSytuowane przy
ulicach:

1. Kolberga 17,19,23,25,29,31 orazCieszynskiego 10,12,14,18sC\.wybudowanew
systemie "gdanskim" - I-no klatkowe,

2. Kolberga 2,4,6,12,14,16,18 wybudowane w systemie lIkokoszkowym", 4-ro
klatkowe.

Budynki zostaty wybudowane w latach 70-80 ubiegfego wieku.

3. Parametry pozarowe budynku
Kategoria zagrozenia ludzi:
Budynki mieszkalne, wielorodzinne, uSytuowane na osiedlu Brodwino w Sopocie z
uwagi na petnionq funkcj~ i przeznaczenie zostaty zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV.
Grupa wysokosci:
budynki wysokie (W).

Wysokos6 budynku s/utqca do okrestania wymagan technicznych utytkowych, liczy si~ od
poziomu terenu przy najnitej polotonym wejsciu do budynku lub jego cz~sci do g6mej
plaszczyzny stropu lub najwytej polotonej kraw~dzi stropodachu nad najwytszq
kondygnacjq utytkowq.
Do grupy wysokosci: wysokie (VV,) zalicza si~ budynki 0 wysokosci ponad 25 m do 55 m
w/ctcznie nad poziomem ferenu, tub mieszkalne 0 wysokosci ponad 9 kondygnacji do 18
kondygnacji w/ctcznie.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynk6w: B
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Budynki w systemie "gdanskim" oraz "kokoszki" zostaty wybudowane z materiat6w
prefabrykowanych, zelbetowych, spetniajctcych wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia dla gt6wnych element6w
konstrukcyjnych.
Budynki posiadajq klatki schodowe- biegi i spoczniki z prefabrykat6w zelbetowych.
Ilose kondygnacji:
- dla budynk6w wybudowanych w systemie gdanskim:
podziemnych: 1
nadziemnych: 11;
-dla budynk6w wybudowanych w systemie "kokoszki"
podziemnych: 1
-nadziemnych: 12 (na 12 -tej kondygnacji znajdujq si~ 2 mieszkania lokatorskie).
Dane techniczne budynk6w:
-wybudowanych w systemie "gdanskim"
dtugose budynku - 37,26 m;
szerokose budynku - 13,41 m;
wysokose budynku - 32,33 m;
pow. zabudowy: 525,40 m2

;

pow. uzytkowa: 3965,90 m2
;

kubatura: 17805,00 m3
.

-wybudowanych w systemie "kokoszki"
dtugose budynku - 68,52 m;
szerokose budynku - 11,80 m;
wysokose budynku - 33,68 m;
pow. zabudowy: 942,70 m2

;

pow. uzytkowa: 6307,96 m2 ;

kubatura: 31 812,59 m3
.

Ilose os6b w budynkach:
-dla budynk6w wybudowanych w systemie "gdanskim":
w kazdym budynku znajduje si~ 88 lokali mieszkalnych, budynek zamieszkuje ok. 300
os6b.
-dla budynk6w wybudowanych w systemie "kokoszki":
w kazdym budynku znajduje si~ 140 lokali mieszkalnych, budynek zamieszkuje ok.
3840soby.
Odlegtosci od obiekt6w sasiadujacych
Wymagane odlegtosci pomi~dzy budynkami - 8,0 m - Sq spetnione.
Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych
Materiaty i substancje pozarowo niebezpieczne nie wyst~pujq w budynkach.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wyst~pujq pomieszczenia oraz przestrzenie zewn~trzne ze strefami zagrozenia
wybuchem.
Budynki W okresie budowy zostaty wyposazone w instalacj~ suchego pionu zgodnie z
6wczesnie obowiqzujqC8 normq (PN-76/B-02861 "Suche piony. Wymagania i
badania".)

• Budynki w systemie gdanskim z jednq klatkq schodowq: w poziomie parteru w
scianie zewn~trznej wiatrotapu zostata zainstalowana nasada Uoczna. Rura
suchego pionu prowadzona na podescie klatki schodowej co II-giej
kondygnacji- zamontowana szafka hydrantowa z zaworem 52 bez wyposazenia
w w~ze pozarnicze.
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• Budynki w systemie ))kokoszki" - 4-ro klatkQW~; W pQ~iQmi~ p~rt~rY w
pomieszczenfu wiatrolapu (w cz~set" pomJ'eszczenia zsypu) zamontowana na
scianie zewn~trznej nasada Uoczna.
Na podescie klatki schodowej co II-giej kondygnacji (pomi~dzy pi~trami) w
pomieszCzeniu zsypu na instalacji suchego pionu znajduje si~ szafka
hydrantowa z zaworem 52 bez wyposazenia w w~ze pozarnicze.

Wymagana ilose wody do zewnetrznego gaszenia pozaru: 20 dcm3/s. Przy
budynkach usytuowane Sq hydranty zewn~trzne nadziemne DN 80, oznakowane, w
odlegJosciach spetniajqcych wymagania przepis6w przeciwpozarowych.

4. Zakres niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi
Budynki mieszkalne, wielorodzinne wybudowane w okresie lat 70-80 ubiegtego wieku,
w chwili obecnej nie odpowiadajq wymaganiom przepisu Ministra Spraw
Wewn~trznych i administracji z dn. 21.04.2006r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynk6w, innych obiekt6w oraz teren6w (Dz.U. nr 80 z 2006 r poz. 563) w zakresie
zasilania w wod~ instalacji wodociqgowej przeciwpozarowej w tych budynkach
(budynki wysokie).
- do zasilania w wod~ instalacji wodociqgowej przeciwpozarowej w budynkach
wysokich i wysokosciowych powinien zapewniony dodatkowy zapas wody
zgromadzony w jednym lub kilku zbiornikach 0 tqcznej pojemnosci nie mniejszej niz
100 m3

- §20 ust.2 w/cyt. rozporzqdzenia

5. Umotywowania techniczne i ekonomiczne przemawlaJClce za
pozostawieniem niespetnionych przepis6w przeciwpozarowych

Budynki mieszkalne, wielorodzinne, wysokie, usytuowane na osiedlu Brodwino
wybudowane w latach 70-80 XX wieku, na podstawie opracowanej dokumentacji
technicznej przez biuro projekt6w, posiadaty rozwiqzania konstrukcyjne oraz
techniczne obowiqzujqce 6wczesnie.
Systemy budowlane "gdar'lski" ("wielka ptyta") i "kokoszki" ("wielki blok"), byty bardzo
popularne w latach 70, 80 XX w. i charakteryzowaty si~ szybkim montazem na placu
budowy zelbetowych element6w prefabrykowanych (poprzez tqczenie stalowych
element6w zakotwionych w prefabrykatach).

W chwili obecnej dostosowanie zasilania w wod~ budynk6w mieszkalnych, wysokich
poprzez wykonanie w budynku zbiornika 0 poj. 100 m3 usytuowanego na:
a/ konstrukcji dachu - z uwagi na obciqzenie konstrukcji budynku jest niemozliwe;
b/ na kondygnacji podziemnej budynku - z uwagi na brak pomieszczenia 0

odpowiedniej kubaturze, oraz braku zapewnienia nosnosci fundamentu.
Nalezy podkreslic, ze dodatkowe obciqzenie budynku od zainstalowanego zbiornika
wody z pewnosciq naruszyto by uktad statyczny catego bUdynku, czego nast~pstwem

mogtyby byc zmiany odksztatceniowe element6w prefabrykowanych oraz ich
potqczer'l.

Posadowienie odpowiedniej ilosci zbiornik6w na terenie osiedla z uwagi na
uksztattowanie terenu (duze r6znice rz~dnych terenu), zagospodarowanie teren6w
wok6t budynk6w oraz bardzo wysokie koszty - jest nie mozliwe.

Z analiz i statystyki pozarow w budynkach mieszkalnych, wysokich; b~dqcych

zagadnieniem opracowanych prac dyplomowych Szkrny Gtownej Stuzby Pozarniczej
w Warszawie (zrodJo: "Nawodnione instalacje wodociqgowe przeciwpozarowe w
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wysokich budynkach mieszkalnych" autorstwa: Stawczo Denczew, Sylwester Kieliszek
- Ochrona przeciwpozarowa nr 2/2008) wynika (cyt.):
- zuzycie wody podczas gaszenia pozar6w nie przekracza srednio 1,4 m3

;

- do ugaszenia pozar6w matych, kt6re w wi~kszosci przypadk6w wyst~pujq w
budynkach mieszkalnych wystarcza srednio ok. 1,8 m3 wody;
- ilose zuzytej wody podczas gaszenia pozaru zmniejsza si~ wraz z wysokosciq
kondygnacji na kt6rej gaszono pozar, co moze bye uzasadnione wymaganiem
spetnienia wyzszej klasy odpornosci pozarowej budynku.

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

Dla budynk6w wysokich mieszkalnych jako rozwiqzania zamienne proponuje si~:

• Zamontowanie w scianach zewn~trznych budynk6w przytqczy 0 srednicy 75 \
mm z nasadq pozarniczq oraz zaw6r zwrotny w cz~sci ogrzewanej budynku.
-budynki w systemie "gdanskim" (I-no klatkowe); od strony wejscia do budynku,
-budynki w systemie "kokoszki" (4-ro klatkowe); dla kazdej klatki odr~bne

przytqcze.
W zwiqzku powyzszym pomieszczenia wiatratapu (od strony zsypu) nalezy
ocieplie.

• Przytqcza na scianach zewn~trznych wszystkich budynk6w nalezy oznakowae
tablicq "zaw6r hydrantowy".

• Na najwyzszej kondygnacji budynk6w ("gdanskich" i "kokoszki") potqczye
nalezy nawodnionq instalacjEl wodoci~owq do najblizszego urzqdzenia
odbiorczego na pionie wodno-kanalizacyjnym celem zapewnienia obiegu
wody.

• Zawory 52 usytuowane na wszystkich kondygnacjach w budynkach wysokich;
• Zawory 52 powinny posiadae nasady ttoczne skierowane do datu;
• Wszystkie istniejqce hydranty zewn~trzne powinny bye wykonane jako

nadziemne; usytuowane w odlegtosci nie wiElkszej niz 40 m (z uwagi na
podtqczenie maksymalnie 2 odcink6w WElzy pozarniczych W-75).

• Istniejqca studnia gtElbinowa (przy ul. Kolberga 23) powinna bye dostosowana
do potrzeb strazy pozarnej w zakresie pokrycia wody w przypadku duzych
pozar6w.

Niespetnione pozostajq wymagania:
-brak rury 0 srednicy 65 mm;
-brak wystarczajqcej wydajnosci zaworu hydrantowego 52 - 2,5 dm 3 /s i cisnienia 0,2
Mpa na zaworze 52 patozonym najniekorzystniej ze wzglEldu na wysokose i opory
hydrauliczne.

7.Cz~sc rysunkowa
Dla budynk6w mieszkalnych wybudowanych w systemie "gdanskim" i "kokoszkowym"
zatqczono ksero rysunk6w z dokumentacji technicznej budowlanej - rok opracowania
1976

-rzuty parteru oraz kondygnacji powtarzalnej,
-przekr6j pionowy

Usytuowanie budynk6w wzniesionych w systemie "gdanskim" i "kokoszki"
-plan sytuacyjny osiedla ark. 1 i ark.2
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CZESC RYSUNKOVVA

BUDYNKI WYBUDOVVANE VV SYSTEMIE IIGDANSKIM"

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. Uzasadnienie
• Przyj~te rozwiqzania zamienne zasilania w wod~ przeciwpozarowq instalacj~

wodociqgowq w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, wysokich, usytuowanych
na osiedlu Brodwino w Sopocie nie pogorszy warunk6w ochrony przeciwpozarowej.

• Na terenie miasta Sopotu dzia~ania operacyjne sa... prowadzone przez Jednostk~

Ratowniczo - Gasnicza... z mozliwoscia... dojazdu do budynk6w w ci~u 10 minut.
• W~asciciel budynk6w - Nauczycielska Sp6tdzielnia Mieszkaniowa podj~ta

dziatania majqce na celu popraw~ warunk6w ochrony przeciwpozarowej:
- w budynkach wzniesionych w systemie "gdanskim" zostana... wyeliminowane
parametry zagrozenia zycia ludzi (zapewnienie odpowiednich warunk6w
ewakuacji) - wykonanie obudowanych, zamykanych drzwiami klatek schodowych i
wyposazenie w system zapobiegaja...cy zadymieniu.
• Na kazdej kondygnacji nadziemnej w budynkach wybudowanych w systemie

"kokoszki" usytuowane Sq 3 lokale mieszkalne.
• Dla istniejqcych dr6g pozarowych do budynk6w wysokich usytuowanych na

osiedlu Brodwino zostaty opracowane rozwia...zania zamienne nie pogarszaja...ce
warunk6w ochrony przeciwpozarowej (zapewnienie dojazdu i przejazdu jednostek
ochrony przeciwpozarowej);

• Dost~p do budynk6w mieszkalnych wysokich jest zapewniony ad strony wejse
do klatek schodowych;

• Istnieje mozliwosc bezposredniego podawania wody ze sprz~tu pozarniczego
zasilanego z zewn~trznej sieci hydrantowej.

7


