Przemyśl, 22.08.2020 r

OPINIA
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
dla lokalu usługowego
w budynku POSiR w Przemyślu.

I.

WSTĘP

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu, przy ul. Mickiewicza 30
posiada budynek, składający się z kilku połączonych segmentów, o różnych
funkcjach – hala sportowa, hotel, administracja, restauracja. W jednym z
segmentów (na parterze w części południowo-wschodniej) wydzielono lokal
usługowy, w którym prowadzona była od wielu lat przez Najemcę przychodnia
lekarska. W przychodni tej funkcjonowały pomieszczenia: gabinety lekarskie i
diagnostyczne (w tym pracownia rtg), pomieszczenia rehabilitacyjne oraz socjalne i
sanitarne dla pracowników i pacjentów.
Po rezygnacji dotychczasowego najemcy z prowadzenia przychodni POSiR
planuje wynajęcie tej części segmentu budynku (dotychczasowego lokalu) innej
firmie, zainteresowanej prowadzeniem w nim usług. Ten segment budynku jest 2kondygnacyjny, bez kondygnacji podziemnej, ma ściany (konstrukcyjne zewnętrzne
i wewnętrzne oraz działowe) murowane, strop nad parterem żelbetowy. Część
segmentu zajmowana przez lokal usługowy jest w kształcie litery L: oś dłuższa o
długości elewacji zachodniej 30 m, z korytarzem przy ścianie zewnętrznej
wschodniej, z pomieszczeniami przy ścianie zachodniej, oś krótsza o długości
elewacji południowej 24 m, z korytarzem i z pomieszczeniami użytkowymi po obu
jego stronach (przy ścianach zewnętrznych południowej i północnej). Od miejsca
połączenia obu tych korytarzy do wyjścia na zewnątrz w ścianie zachodniej
prowadzi jeden korytarz. Wyjście to stanowi jedyne wyjście ewakuacyjne z tej
części segmentu (z lokalu).

II.

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA

Na podstawie przedstawionych przez POSiR materiałów i informacji oraz
oględzin tej części segmentu budynku charakterystyka pożarowa dla planowanego
dalszego użytkowania tego lokalu przedstawia się następująco:

2

1. lokal na parterze segmentu, dostępny bezpośrednio z poziomu terenu.
2. wydzielona na lokal usługowy część segmentu, o powierzchni wewnętrznej ok.
398 m2, znajduje się w strefie pożarowej całego budynku POSiR, zaliczonego do
różnych kategorii ZL zagrożenia ludzi.
3. w związku z tym lokal usługowy może być nadal użytkowany tylko w sposób,
kwalifikujący go do kategorii ZL; nie może być w nim prowadzona działalność
produkcyjna, magazynowa lub techniczna, chyba że zostanie wydzielony jako
strefa pożarowa PM, odrębna od dalszej części parteru, od piętra i od
sąsiedniego segmentu od strony zachodniej.
4. materiały palne w lokalu to standardowe wyposażenie takich lokali – materiały
palne stałe: drewno i płyty drewnopochodne, papier, tkaniny, tworzywa
sztuczne, artykuły spożywcze, chemii gospodarczej, urządzenia elektryczne i
elektroniczne; temperatura zapalenia powyżej 230 0C.
5. w lokalu nie zakłada się stosowania substancji palnych niebezpiecznych
pożarowo – nie będą więc występować pomieszczenia lub strefy zagrożone
wybuchem.
6. gęstości obciążenia ogniowego nie określa się – lokal, segment i cały budynek
zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi.
7. ze względu na występujące warunki budowlane oraz stanowisko POSiR o
niedokonywaniu przebudowy tej części segmentu, sugerowana kwalifikacja
pożarowa to kategoria zagrożenia ludzi ZL III – cały lokal dla mniej niż 50 osób
jednocześnie, osoby przychodzące samodzielnie, w tym mogą być osoby na
wózkach (niepełnosprawne) oraz osoby nieletnie lub z niepełnosprawnością
intelektualną (o ograniczonej zdolności poruszania się), ale przywożeni przez
opiekunów i przebywający w lokalu pod ich stałą opieką. Ze względu na warunki
budowlane w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nie przewiduje się
pomieszczeń lub całego lokalu, przeznaczonego przede wszystkim dla osób o
ograniczonej zdolności poruszania się, zaliczanego wówczas do kategorii ZL II
zagrożenia ludzi.
8. wymagana klasa odporności pożarowej dla całego budynku POSiR – „B”.
9. odporność ogniowa występujących elementów budowlanych parteru:
- ściany nośne
- klasy R 240, murowane,
- strop
- klasy REI 60, żelbetowy,
- ściany działowe
- klasy EI 60, 30, murowane, niektóre systemowe z gkf,
spełnia wymagania dla tej klasy budynku, wszystkie elementy budowlane
parteru są nierozprzestrzeniające ognia (NRO).
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10.warunki ewakuacji ludzi z lokalu:
- przewidywana liczba ludzi do ewakuacji – max do 50 osób, nie będzie więc
pomieszczeń dla ponad 50 osób jednocześnie,
- oba korytarze (w osi dłuższej i krótszej) będą pełnić funkcję komunikacyjną
(dojścia do pomieszczeń użytkowych) oraz funkcję recepcji / rejestracji i
funkcję poczekalni dla osób oczekujących na załatwienie spraw / na zajęcia w
poszczególnych pomieszczeniach,
- długość przejść ewakuacyjnych, liczona od najdalszego miejsca w najdalszym
pomieszczeniu i przez korytarz / poczekalnię w osi dłuższej będzie wynosić
max 36 m do wiatrołapu, a od najdalszego miejsca w najdalszym
pomieszczeniu i przez korytarz / poczekalnię w osi krótszej będzie wynosić
max 24 m do wiatrołapu – długości mniejsze od dopuszczalnej wielkości 40 m,
- długość dojścia ewakuacyjnego przez wiatrołap 2 m do drzwi na zewnątrz –
mniej niż dopuszczalna wielkość 20 m na poziomej drodze ewakuacji,
- szerokość dróg ewakuacji: drzwi z pomieszczeń 0,90 m lub 1,00 m, korytarza
/ poczekalni 1,47 m i 2,90 m w osi dłuższej oraz min. 1,40 m w osi krótszej i
korytarza prowadzącego do drzwi na zewnątrz,
- pomieszczenia użytkowe oraz korytarz w osi dłuższej, krótszej i do wyjścia na
zewnątrz są doświetlone światłem dziennym.
11.urządzenia przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy, oznakowanie:
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla całego lokalu usługowego,
- gaśnice proszkowe typ ABC, o masie 6 kg, co najmniej po 1 gaśnicy,
rozmieszczonej w korytarzu w osi dłuższej i w osi krótszej,
- oznakowanie kierunków ewakuacji.
12.w lokalu należy rozmieścić instrukcje alarmowe i postępowania na wypadek
powstania pożaru.
13.w zależności od rodzaju prowadzonej działalności mogą wystąpić warunki,
wymagające innych jeszcze zabezpieczeń przeciwpożarowych.

III. OPINIA
W omówionej wyżej części segmentu budynku POSiR planowana może być
obecnie w lokalu usługowym działalność o podobnej charakterystyce pożarowej,
jak funkcjonująca dotychczas przychodnia lekarska (np. poradnia lekarska, biura).
Warunki ochrony przeciwpożarowej – wymagania w zakresie dróg ewakuacji oraz
wyposażenia w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy – nie ulegną więc zmianie.
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Nie będzie więc konieczna przebudowa lokalu usługowego, w celu dostosowania
go do wymagań przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak zapewnienie
dodatkowych wyjść ewakuacyjnych, hydrantów wewnętrznych.
Ze względu na fakt, że lokal usługowy prawdopodobnie będzie funkcjonować
także w godzinach wieczornych (w okresie listopad – luty od około godziny 16-ej
jest już ciemno), przy braku oświetlenia dziennego korytarzy w osi dłuższej i
krótszej, będących głównymi przejściami ewakuacyjnymi, oraz korytarza
prowadzącego do drzwi na zewnątrz – zaleca się zainstalowanie opraw oświetlenia
awaryjnego w tych korytarzach / poczekalniach oraz podświetlanych znaków
kierunkowych ewakuacji (piktogramów)
Także ze względu na brak hydrantów wewnętrznych zaleca się większą ilość
sprzętu gaśniczego – np. po 1 gaśnicy w każdym końcu korytarza dłuższego i
krótszego, co skróci długość dojścia do gaśnicy.

Rzeczoznawca Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych
inż. Marian Sweklej

