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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŹY POŹARNEJ
w kluczborku

Krakuśa 1

,

46 - 2n0 Khczbork

znak sprawyI PZ,5580.9.2021

Egz'nr""'

pRoToKóŁ

usta|eń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
Na podstawie ań. 23 ust, 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia '1991 r. o Państwowej
straży Pożarnej (t,j.; Dz, U, z żD2D r. poz. 1123 z póżn. zm.\ o.az § 10 ust. 'l i 2
rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 pażdziernika 2005
r. W sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych pżez Państvvową
straż Pożarną (Dz. u. z2005 ..Ąr 225 poz- 1934)fv_dniach:

]r.do

od

przez

1)
2)

Marcina Kota- st. specj, ds. kontrolno - rozpomawczych w Komendzię Porł,iatowej
Państ§,o\\ej Straży Poźarnej w Klucżborku, nr leg. służb.6/2019
st. kpt,

kpt. Patryka Szklannego Z-cę D-cy JRG lł, Komendzie Powiatowej Państwowej stmźy

|qi4l 1e!l1

!

qcąb9Ąq.ry

ĘŁ !L!źb- 120L8

slapieli sfużba§y lylul lmię 1 nażr|isko slanowiska slużbówe nr legtymaqlósób

upó||azniónych

do konlrali

legitymującego/cych się upowaznieniem numer PZ,5580,9.2021 z dnia 27 -o7 -2021 r-,
Wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Strazy Pożarnej W Kluczborku,
Zostały przeprowadZone czynności kontrolno-rozpoZnawcze W:
bLrdynek

adnrinstracljno

biurorv1, 1JrzęclLr Gnrin1 Lasowice \\]ie]kie, Laso\\ice \\'ielkie 99

^

(oznaąeńie ńie)sca pżeprawadzenla czynnaścl kantrolno-1azpazńaw.żych - należy |9pjśać óazwę wjasną budyhkj. óbjeklu
budodanega lerenu uĘądzenja araz jego adres - loka]iżację)

Naea

adres konlrolowaną0

mię nad slo osoby upowainione]dc reprezenlowana kon1oolvanąo oraz
podslawa zakes upoważn en a

UźądGminy Lasowice Vvielkie
Lasowice Wielkie 99 A

46-282 Lasowice Wielkie

czynności kontrolno-rozpoznaWcze przeprowadzono
ńę na&slo
Daniel

§lanó{ sko sfużbóWe Puedstawcea lonlrc óWańego

W

obecności:

mę ńafu§kó nańóWśko

ś]Uzbowe pżedstawceLa końlroowaiegó

Gaqai- Wóit GminV LW

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył;
- kontrola przestrzegania pżepisóW przeciwpożarowych,
- rozpoznawania możliwościi WarunkóW prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki

ochrony przeciwpożarowei,

postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami ifluorowanymi
gazami cieplarnianymi, W rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zuboźających Warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz. u. z 2020 r. poz, 2065), Wykolzystywanymi W ochronie prz eciwpożarowej, a takze
systemami ochrony przeciwpoźarowej oraz gaśnicamizawieąącymi substancje
kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich

-

uzależnionymi.

lnformacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:
pozarowego

W

archiwach

Wykaz kontrolowanych obiektóW, terenóW i urżądzeń:
1) budynck admirrstracl,jno biurowy Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
PODCZAS CZYNNOŚCl KONTROLNO_ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. odDowiedzialność za realizacje obowiazkóW z

zakresu

DrzeciWDoŻarowej:

ochronv

wśkazanie asaĘ/podńialu ŃpMbhblnrh za rcakach obowjązkća padanb darych pusonahych ślanawiśka|Pnyr'jańie dakurńenlu prawnega na
podślawbkórcga uslalań1 W asńę).

Daniel

2.

- Wóit Gn

charaktervstyka oożarowa obiektu;

ńaftlieryłr*i pożaraweize wśkazaniemważrych pa?fretów budowlanych ważn,rh dla
ukte w niĄbjŻrm punkde mgążBtać ókleślóne ńa podławe ihlonacji zawallwh w:
dokum aą] pro]eklawej, nstDką beżpiedeńslwa pożabwega, kgążce abieku budowlanego,
Padahie kńtkie]

PaIanety

ochrcny ppaż

/ dane

warunki ochrony przeciwpożarowej \łynikające Z prz€aaczenia

obiektu stanowiące częśćlnstrukcji bezpiecz€ństwa
żJ Z,]ĄdlLo\l ż Ui \ qlndlfnr

lnitrukcja bezpjeczeJis§ła pożlrro\cgo (1BP)] \!)lnagana.
Przedstaliono instrukcję bczpiccż.nsls! pofu(Nlego. ostahia akfua]izacja w

]ut}

ln

]0l8

r,

(EXPoZ olhlUt!

Prżeci$pożil1\\aiPrżcci\!\!),buchowa.mgrinźJanuszKrupa,.ł6_200Kltlczbork,ul,]an.]Illsobjeskiego]7)

obec

ie _ brłk bi€żącej ltktualizl(ji lBP.
Przedsla{,iono oś\!iactcżcnia praco\ rika)w o 7apoznaniu się z \w ]nstrLlkci.1,
Inśruk.i.t żn.tidu]c §i9 plzr \.iściuglówn}nr do bud\nku Gpecia]na skrz}nki).
|'.7€d§ta$iono
dokunrenty pot\lierdzai.łce zapoz|anie praco\łnikó\ urż§dU ż prżep]sanri|rzccn\|,,7.rlns\ |ri
|'.aktyc7ne §pra$,d7enie or_ganizacji i t!arunkó$ e\łakuacii: brak \}nrogu (ś.]liużytko\niq bud)nku: do 50),
Zaopan7enie \odne do zewnelrzllego gaszel]ia pożaru żapcnnilrja d\!a h)drant\ ze\!nel|7|e zloka|]zowane !t
$ynragan),ch od]eglościach
l)oja7d pozaro\!},] |ie ]esl wylnagin),

Wbud}nkuUGLa§o\iiceWielkie.nalroziolnicpi.rerufuikcj0ruieponjeszczenieopo\,ok,]0m]pl)cznaczonena

arch]{um. Ponieszczenie zanlrkane drż\łialni z\\kl}n]]. w_\,posażone \ł czuikę optrczn,ł dtnru \lpięt.
(nklllalilr plżegląd) o.az sasnice prosżko\!a.1 kg (aklllaln}, plzeglad).

\

sJ-sten]

Mo7li\!ość i \al.llnkj plowadzenia dzialal] ralo\\nicz}ch prżez.icdnoslki ochron} plżeci,\pożaro!\ej: donęp do
bud\nkUIieutrudnion).doslępdoh)drantó$zewnętrżn)chn]eUtl,Udnion)

drosi cy

ak

uac} iDc bc7 u\Vag

4.

PostęDowanie kontlolne. administracvine. edzekucvine plowadzone przez PsP
wobec kontrolowaneqo nie toczv sie żadne posteDowanie kontrolne administracv ne eożekLJcvine,
2

5.

czvnnościzabronione

ze wskazańien czymaści zalronianyń pRepisańi pnedwpoż awymj,

w

pŻWadku baku st iedżenia ftpisać: nie slwieldzaĄo

nie sh/vierdzono

6.

ocena dotvczaca Wvstepowania elementóW zagrożenia żvcia Iudzi

apr re

wskauc.

7.

ocena dotvcząca wvstępowania nieprawidłowościpowoduiacych bezpośrednie
niebezpieczeństwo Dowstania pożaru

pręe,egćlhyń e]eMlów zagożcn?

Vr'

nie stwierdzono

opis ze

łzypadku b?ku sl||:EIdżena n1pisać

wstazańn poęczególllych eleńehlów pavodujg,ch bezpałe|lhie niebezpbczeńslla

h:E

slŃbldzara.

powslania

pożafu W pnwa(lku baku slwjeldzenia nąisaĆ: nie

e st\rierdzono

n

8,

Wvposażenie budvnku

wwjenjć nadzeria DżeowDażaraŃe wvnepuiace

W
w

urzadzenia przeciwpożarowe

kanllalawaĄn abickcie

a) instalacja Wodocią8owa pźeciwpożarowahydrantólv Wewnętrżnych 25.
b) pvecilvpożarorvy wl lącZDik Prądu prz) §eiściu do bildjnku.
c) sYsten] alarlrlll Dożalolveso (podłączcnie do cenlmli alai tl § lanranifi\€go),

9.

sorawnośćtechniczna i funkcionalna urządzeń przeciwpożarowych

Wyn]enh niTpftwne uzqlzeaia paecNpańrcvĘ L\Ńpu]ące

w

kantolawanyn abietćie j apiśać. na aym pa]ega

ieh

niespęwĄośi

ąLinMlacia $odocjago}a przeci§nożaroBa h\dranló§ qe\nelvD\ch ]5] prz€dsta\\ iono kJi( |, nl.rllL ci!l]enii
wod} \ h\Ciranlach ppoż z dnii l'].0].2(): ] l,, PlIT SLlpo| opole Michala \.4asztaletz
j $]dajności.
HYdran§,{c§nętrzne 25 n bud\'nku t]G. Dje sp€|niaią \t\maganYch łsrlościciśnicnia

tIwAGl § protokole:

ż:t\łorze h),draito\)m"

..lr}dlanl} $e§nen,zne nje \l).lnjdia nonn) pod w7ględen] ])omiaru ciśnicllia d)nanr]c7ncgo na

b] nr7eci\lDoźaro$\ \\!]aczllil Dladu prz\ wc]ściu do bud\Tku: plżcdna$iolro prolokó] 7 prlcgl_adu nr RAPł]l]
]0l7 7 dnia ll,]2,]0l7 r,, brak al(ualnego protokołu potrt,ierd7.Ijącego ptżepro\t,adzcnic pr7eglądu techniczncgo
j cz]Tności konserNnc]intch

c)

(l przcgląd/rok),

5},slc!n alannu pożalu\ego (|odlączenie do cenlralj allnnU

§łaIlrilrjosego) |Vcdsta$iono plotokó1|l0l ()l]]()]]

ż badinia Zadzialania SAl'7 dnja 01,07,]02l r.. badanie plżcpros,adzi]

lrc, 16-]00 K]Llczbork,

o1,7ecżcnic: s!stenr

ELsYSll]v

pl^ każdej probic Zadżia]ał pra\ti

Mjchal olck. ul, Karol3 \,]iark]

10, stan WvDosażenia. sprawnośćtechniczna ifunkcionalna qaśnic.
jch nespańoł
Qpiśaći óenić stan wypasaże a w gaśĄiń kaĄtolawanega abicku aisaĆ ń a c4n pdega
()biekt \\)posiżon} lr lrlrnagana ilośćśrodkagaśniczego (saśnic),
Pl7edsta\\,iono Pro(okó] Z pl7cgl_adu::.lśnic Z lipca ]02l l,. spovądzolr] pr7e7 PHT supoll oPolc N,lichal
!

Maszlłlerz. bc7

11 .

u

substancie zubożaiące Warstwe ożonową oraz fluorowane gazv'Wykorzvstvwane
w systemach ochronv przeciwDoŹarowvch
,n,"

"

12. WyDosażenie budvnku w instalacie użVtkowe
lnstalacja elektryczna,
lnStalacja odgromowa,
kominoWe,

,

'l3. sprawność techniczna i funkcionalna instalacji uźvtkowvch
wyńienn dakunenty, paśMadżakce splawnBć ińś|alacji uż\lkówyćh aGz Ńasne sposlĘeżenla w

lyn1

zaklesie

Instalacja elektrycZra_ przedstawiono:

, px)lok(il ż pomialó\

ochronirYch nr l{AP_i]]]],]0l7 ż dnil] l1,1],]0]7 l,. Zaklad Elcllroinslnlac] ill}
()I DA Dafius7 LJrbaliski. WęLIL\nia 55 .16_]75 Chudoba. or7cczenic: inslalacia nadaje .ie do eks|l()atacii.

7 ponlialó\\ ochlonn!ch lrr Iąi\P 02l2 ]0l7 z dnia
l1,12,2017 r,. Zaklad EleklIoinslalac).jn) OLDA Datiusz t]ńański. Wędłnia 55 ,ló ]75 Chudoba.
orzeczenie: inłalacia nadaic się do ck+loalicji (sll, l |),

In§taIacia od!rrol]ro\\a: pżedsla\\i(xto pr()tok(il

Przeriorl) kominorre: pl7edsta§iolro prolokóI nl l]6,20]0 z okresorvei konnoli plzc\\odó§,kol|lino\\]ch
]],]0]0 l.. N,listrż Koniniarski 1)idl szubeft: be7

Z dnia ]0,

WYKAZ sTWERDzo],lYcH NlEPMWDŁoWoŚcl
1

l]rak b]eżacei aklualizacii lnsrrukcji be7piec7eljst$a pożaro$cgo.

2

Brak \)magan\ch \laftośc] (wldajnośc..iślricnje)h\dlantów §e\łnęlrżn\ch ]5.

3.

Bral dkluał]cgo przeglądu

lechnicżncgo

Dr7ec]§Dożarowe!:o w\ lacznika Dradu

nie

i c7\nIości konSer\!ac} ]n\ch

n

Ctla

e

sunjęto

ł c7d]c

!5!i ęloW lrak.

neU

e

konlfuli

koilló

nęloW lrakcie koiko

W zWlazku ze stwierdzonymi niepraWid]owosclaml:
Ni Podna§ie al't, .łl ljsta\\) Z dllia 20 t aja l97l r. Kodek§ Wrkm.7eli (1 ],: Dż, L, z ]0:1 l,. po7, ]8l
Z Zlll, ) potlczono kontrlrlo§anego o e\entualnvch 5kUtkach \!u nicpras idlrls ościolaz ze 70§tanic \!szczęte

rrobec niego postęptllranie adminishac},ine celenr Llsuniccia \\\\ niepn§id]o\\oścl,

UWagi i zasirzeżenia wniesione Drzez kontrolowanego

Na tym protokó] żakończono.
Konlro owany został po nformowany o prz ys]ugu]ącyrn m! praw]e Wn es enia umotywowanych zasi2eżeń do
protoko]u Protokół spisano
stronach W 2_ch jednobrżmiących egzemplarzach i po żapożnaniu
się z jego ireścią podp saĄo bez zasllzeżeń - z zastrżeżeniami
Jeden egżernp arz protokołu pozostaw ono konilolowanemu,

na 4

,łł'yiw{
d.b.!c. iź. Madi;ńt

ż pódanień ńien a nazwiska
s]!żbowego kontroloWane9ó]

4

