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1.  Przedmiot, zakres i cel opracowania. 

 Budynek ma być dostosowany do funkcji dydaktyczno – administracyjno – 

mieszkalnej. Program użytkowy obejmuje w internacie wykonanie 31 pokoi 

dwuosobowych wraz z niezależnym, indywidualnym pakietem sanitarnym, 

pomieszczenia administracyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi: 

socjalnym, sanitarnym ogólnodostępnym, pomieszczeniem gospodarczym, 

pomieszczeniem czystości. Pomieszczenia mieszkalne internatu zlokalizowane są 

na trzech kondygnacjach, począwszy od I piętra przez II do III. Komunikacja 

pionowa w postaci klatki schodowej i dźwigu osobowego zaprojektowana jest  

w miejscu dotychczasowego wejścia do budynku od ul. Piramowicza. Budynek 

wypełnia zapotrzebowanie określone przez Inwestora. Opracowanie zostało 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ekspertyza obejmuje swoim 

zakresem nowoprojektowane pomieszczenia mieszkalne dla potrzeb internatu i ma 

na celu wykazanie zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ze stref pożarowych ZL V 

objętych zakresem opracowania. 

2. Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, 

przeznaczenie, usytuowanie). 

 Na terenie działki nr 1863/1 położonej w Kędzierzynie - Koźlu przy  

ul. Piramowicza 21 znajduje się wolnostojący, pięciokondygnacyjny, trzypiętrowy 

budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie - Koźlu. 

Budynek dwuskrzydłowy, w kształcie litery „L”, narożnikowy, flankujący 

południową i wschodnią granicę nieruchomości, rozpięty pomiędzy  

ul. Piramowicza i ul. Bohaterów Westerplatte, użytkowany, stan techniczny dobry. 

Istniejący wjazd na teren nieruchomości z ul. Piramowicza. Wnętrze nieruchomości 

zagospodarowane w postaci parkingu wewnętrznego dla pracowników oraz boiska 

przyszkolnego , wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej. Teren płaski, 

uzbrojony w przyłącza: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja deszczowa, gaz, przyłącz grzewczy z sieci MZEC. Układ komunikacji 

pieszej od ul. Piramowicza i Bohaterów Westerplatte. Miejsca parkingowe i miejsce 
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do składowania odpadów istniejące w obrębie działki nr 1863/1. Teren 

przewidywany pod przedmiotowe zadanie obejmuje w swym obrysie elementy 

kolidujące z planowaną inwestycją, tj. wejście do budynku wraz z zewnętrznym 

biegiem schodów, przyłącz wody, kanalizacji sanitarnej i gazu. Mała architektura  

w postaci parkingu, chodników, rabat itp. występuje. 

Gabaryty obiektu 

Powierzchnia zabudowy szkoła -               1882,12m
2 

Powierzchnia zabudowy winda -                   36,60m
2 

Powierzchnia zabudowy  -                           1902,70m
2 

Powierzchnia użytkowa internat -                1167,03m
2
 

Ciągi piesze (projektowane) -                            5,47m
2
 

Kubatura internat -                             2974,61 m
3
 

Długość budynku             52,66m  

Szerokość budynku             23,84m  

Powierzchnia zabudowy                   1902,70m
2 
 

Powierzchnia użytkowa (internat) :       2974,61m
2 

 

Kubatura                  24 727,00m
3   

Ilość kondygnacji nadziemnych – 4, ilość kondygnacji podziemnych - 1 

Wysokość                                                       15,62m 

Obiekt zakwalifikowany jako budynek średniowysoki (SW).  

 

3.  Warunki budowlano – instalacyjne, ich stan techniczny 

(związany z ochroną przeciwpożarową). 

 

 Układ konstrukcyjny mieszany. Przebudowę zaprojektowano w technologii 

tradycyjnej, murowej. Ściany murowane konstrukcyjne z cegły, pustaków 

ceramicznych lub bloczków gazobetonowych odmiany 500. Stropy między 

kondygnacyjne i stropodach typu DZ-3, istniejące. Posadowienie bezpośrednie: 

ławy fundamentowe żelbetowe. Dach jednospadowy kryty papą termozgrzewalną. 
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Szyb dźwigu wraz z klatką schodową jest obiektem dobudowanym do budynku 

istniejącego (przy ścianie podłużnej od ul. Piramowicza), zaprojektowany  

w konstrukcji żelbetowej – monolitycznej (wylewanej na miejscu budowy) nie 

powiązany z konstrukcją istniejącego budynku. 

Głównymi elementami konstrukcyjnymi szybu są ściany konstrukcyjne. 

 Podczas przeprowadzonych oględzin i pomiarów budynku stwierdzono jego 

stan techniczny jak niżej: 

Ściany budynku bez spękań. Stan dobry. 

Stropy bez spękań, rys, ugięć, stan techniczny dobry. 

Dach bez spękań, rys, ugięć, stan techniczny dobry. 

Pokrycie dachowe szczelne. 

 Stan techniczny budynku - dobry. Nadaje się do przebudowy i budowy dźwigu 

osobowego. 

 

4.  Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu 

użytkowania, lub ocena warunków techniczno – 

budowlanych, w oparciu o które budynek został uznany za 

zagrażający życiu ludzi (jeżeli taki stan został stwierdzony 

w budynku). 
 

 Inwestycja obejmuje swym zakresem przebudowę, remont, modernizację 

zaplecza administracyjno - mieszkalnego budynku w części internatu, budowę 

dźwigu osobowego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, budowę normatywnej klatki schodowej, dostosowanie układu 

pomieszczeń mieszkalno - administracyjnych zgodnie z potrzebami Zespołu Szkół 

Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wykonaniem indywidualnych 

dla każdego pokoju pakietów sanitarnych, oraz remont, przebudowę niezbędnej 

infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem obiektu . 
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5.   Charakterystyka pożarowa. 

 

5.1.  Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

 

 Powierzchnia użytkowa internatu:   1167,03 m
2
, 

 Wysokość części nowoprojektowanej: 15,62 m, 

 Ilość kondygnacji nadziemnych: 4. 

 

5.2. Odległość od obiektów sąsiadujących. 

   

 Projektowana część internatu zlokalizowana jest w wydzielonej pożarowo 

części istniejącego czterokondygnacyjnego budynku Zespołu Szkół Żeglugi 

Śródlądowej. Ściana oddzielenia p.poż. pomiędzy strefami pożarowymi: REI 120, 

pas poziomy na ścianie zewnętrznej dzielący strefy pożarowe pomiędzy otworami 

okiennymi: 0,8 m, pas pionowy szerokości 2m. Ocieplenie w obrębie poziomych  

i pionowych pasów oddzielenia przeciwpożarowego wykonać należy z wełny 

mineralnej. Wymagana odległość otworów zewnętrznych od granicy działki wynosi 

poniżej 4 m - od strony działki nr 1862. Jest to działka drogowa - ul. Grzegorza 

Piramowicza. Najbliższe budynki od tej strony znajdują się w odległości około  

24,5 m oraz 20,5 m od budynku internatu.  

 

5.3.  Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

 

 W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów 

niebezpiecznych pożarowo. W obiekcie składowane będą elementy wyposażenia 

biur, pomieszczeń socjalnych i magazynów podręcznych takie jak regały 

drewnopochodne, wyposażenie i wystrój wykonane z tworzyw sztucznych.  
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5.4.  Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

 

 Gęstość obciążenia ogniowego nie charakteryzuje stref pożarowych  

i pomieszczeń zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi. 

 W nowoprojektowanych strefach ZL V pomieszczenia nie przeznaczone na 

pobyt ludzi (takie jak np. magazyny podręczne) mają gęstość obciążenia ogniowego  

Q ≤ 500 MJ/m
2
. 

 

5.5.  Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób. 

 

 Zgodnie  z  §  209  ust. 2  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia   

12  kwietnia  2002 r. w  sprawie  warunków  jakim  powinny  odpowiadać  budynki             

i  ich  usytuowanie (Dz.U.18.09.2015r. poz.1422, zmiany Dz. U.  z 8.12.2017r. 

poz.2285) [1]  budynek zamieszkania zbiorowego - internat kwalifikuje się do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL V z 31 pokojami dwuosobowymi, ogółem 63 

miejscami noclegowymi i ok. 3 osoby personelu, czas przebywania mieszkańców 

internatu -  przekracza 3 doby. Część dydaktyczna (szkoła) – budynek 

użyteczności publicznej , zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL III .  

 

 

5.6.  Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 

zewnętrznych. 

 
 W budynku nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem. 

 

 

5.7.  Podział obiektu na strefy pożarowe 
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Tabela stref pożarowych w budynku internatu 

 

Obraz graficzny stref pożarowych na poszczególnych kondygnacjach  

w części budynku przeznaczonej na internat. 

 

Piwnica 

Oznaczenie strefy 

pożarowej 

Powierzchnia 

[ m
2 

] 

Kondygnacja 

ZL V1 3,90 piwnica 

ZL V2 21,04 parter 

ZL V3 145,34 

I piętro ZL V4 106,97 

ZL V5 40,51 

ZL V6 145,22 

II piętro ZL V7 105,96 

ZL V8 40,51 

ZL V9 144,99 

III piętro 
ZL V10 222,11 

ZL V11 144,51 

ZL V12 40,51 
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Parter 

 

 

I Piętro 
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II Piętro 

 

 

III Piętro 

 



 – 13 – 

5.8.  Klasa  oporności pożarowej budynku oraz klasa odporności 

ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy 

budowlane 
 

 Budynek powinien być wykonany (w części nadziemnej i podziemnej) w klasie 

„B” odporności pożarowej. 

Dla tej klasy odporności pożarowej budynku poszczególne elementy budynku 

powinny posiadać klasę odporności ogniowej jak w tabeli: 

 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 

 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 
Strop 

Ściana 

zewnętrzna 

Ściana 

wewnętrzna 

Przekrycie 

dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30 

 

 

Oznaczenia w tabeli: 

R- nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą  

PN-EN 1363-1: 2001 Badania odporności ogniowej.  

   Część 1: Wymagania ogólne. 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona j.w. 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona j.w. 

 

Przejścia i przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia przeciwpożarowego 

wykonać  w klasie odporności ogniowej  EI 60 dla stropów oraz EI 120 dla ścian. 

Zastosowane materiały konstrukcyjne spełniają powyższe wymagania. 
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5.9.  Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (zapasowe  

i ewakuacji) oraz przeszkodowe. 

 

  Na parterze budynku wyjście ewakuacyjne ze strefy ZL V stanowi 

nowoprojektowana klatka schodowa (wydzielana pożarowo i oddymiana). 

 Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) od wyjścia 

z pomieszczenia na tę drogę do wejścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz 

budynku lub do obudowanej i zamykanej drzwiami przeciwpożarowymi oraz 

zabezpieczonej przed zadymianiem klatki schodowej wynosi:  

dla ZLV - do 10 m przy jednym dojściu, przy dwóch dojściach do 40 m,  

w rozpatrywanym przypadku do 10 m. Długość dojścia ewakuacyjnego jest 

zachowana. 

Wymagana klasa odporności ogniowej biegów, spoczników i pochylni – R 60 oraz 

ścian obudowy klatki schodowej nie mniejsza niż REI 60 .Elementy obudowy 

szybu dźwigu winny posiadać klasę odporności ogniowej, co najmniej REI 60. 

Klatka schodowa posiada szerokość biegu nie mniejszą niż 1,20 m, mierzoną            

w świetle poręczy  i szerokość spocznika nie mniejszą niż 1,50 m. 

Oddymianie klatki schodowej – obliczenia 

Oznaczenia użyte w wzorach przy obliczeniu powierzchni czynnej oddymiania: 

AK – powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej, 

AK5% - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej, 

AG – powierzchnia geometryczna klapy, 

ACZW – wymagana powierzchnia czynna oddymiania, 

ACZK – powierzchnia czynna oddymiania klapy. 

Największa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi AK= 23,20m
2
 

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi : 

AK5% = 23,20 x 5% = 1,16 m2 

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania ACZW= 1,16m
2
 

Przyjęto klapę oddymiającą typu np.: PSOFIX, 1-skrzydłową 100x150cm, 

powierzchnia czynna oddymiania ACZK=1,2m
2
.  Podstawa prosta , wysokości 50cm.  

Wyposażona w osłony przeciwwiatrowe (owiewki) i dyszę kierującą (kierownicę ). 

Pokrycie z poliwęglanu gr. 20mm (U=1,6). 
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Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza do klatki schodowej. 

Napowietrzenie klatki schodowej zapewniono przez automatyczne otwarcie 

naświetli drzwi wejściowych Dz. 

Wymagana wielkość otworu napowietrzającego: 

AG + 30% AG = 1,5 +0,45=1,95m
2
 

Wielkość otworów naświetli drzwiowych w drzwiach wejściowych Dz 

NDz= 3 x 0,8 =2,4 m
2
  

                                        2,4m
2
 > 1,95m

2
 

Wielkość otworu napowietrzającego zapewnia wymaganą powierzchnię, niezbędną 

do dopływu powietrza do klatki schodowej. 

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość 

drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz 

budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość 

biegu klatki schodowej,  wynosi nie mniej niż 1,20 m . 

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 

50 osób powinny otwierać się na zewnątrz – i posiadać szerokość w świetle nie 

mniejszą niż 1,2 m oraz nieblokowane skrzydło drzwi o szerokości co najmniej  

0,9 m - warunki powyższe są spełnione. 

Drogi i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować znakami bezpieczeństwa                        

i ewakuacji zgodnie z:  PN  - 92 / N – 01256/01 . Znaki bezpieczeństwa,  

PN - 92 / N – 01256/02 . Znaki  bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 

5.10.  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 

użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, 

gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli 

dostępu. 
 

INSTALACJE UŻYTKOWE 

 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego: stropy  

EI 60 i ściany EI 120. 

 Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach 

pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest 
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nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebedących elementami oddzielenia 

przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów 

tego pomieszczenia.  

 Dopuszcza się nie instalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji 

wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

INSTALACJA ODGROMOWA 

Obiekt chroniony jest instalacją uziemienia i odgromową. 

 

INSTALACJA I URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE 

Obiekt wyposażony jest w przeciwpożarowy główny wyłącznik prądu umieszczony 

przy głównym wejściu do budynku, cewka wybijakowa przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu powinna być umiejscowiona w przestrzeni stanowiącej oddzielną 

strefę pożarową. 

INSTALACJE  I  URZĄDZENIA  GRZEWCZE . 

Obiekt  wyposażono  w  instalację  centralnego  ogrzewania -  z własnej 

wymiennikowni ciepła.  

 INSTALACJE  I  URZĄDZENIA  WENTYLACYJNE  

W budynku jest wentylacja grawitacyjna. 

 

5.11.  Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych 

urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, 

dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji 

wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, 

dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,  

o ile to możliwe z podaniem informacji o ich sprawności 

technicznej. 
 

Budynek wyposażono w: 

 p.poż. główny wyłącznik prądu, 

 hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym Ø 25 mm, dł 30m według 

lokalizacji oznaczonej w projekcie, 
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 instalację oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) o natężeniu oświetlenia co 

najmniej 1 lux na drogach ewakuacyjnych i na klatkach schodowych, 

 instalację grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej. 

 

5.12.  Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy i ratowniczy. 
 

 Budynek zostanie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie                             

z normatywem i zasadami  określonymi w  §  32  ust. 1 ÷ 3 [3] MSW i A                         

z 07.06.2010 r. tj. 2 kg/100 m² powierzchni przystosowany do gaszenia grup 

pożarów ABC w sposób określony w „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”. 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

 odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, 

do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

 zapewnić należy dostęp do gaśnic o szerokości, co najmniej 1 m. W obrębie 

gaśnicy awaryjne oświetlenie ewakuacyjne ma natężenie oświetlenia 5 lx. 

Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzętu pożarniczego 

wykonać należy zgodnie z PN-92/N-01256/01. 

 

5.13.  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
 

 Wymagane zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru  wynosi               

20 dm
3
/s i zapewnione zostanie z następujących hydrantów zewnętrznych : 

a) z przeciwpożarowego hydrantu zewnętrznego podziemnego DN 80  

o wydajności 10 dm
3
/s zlokalizowanego w ul. Bohaterów Westerplatte,  

w odległości około 6,5 m od chronionego obiektu,  

b) z przeciwpożarowego hydrantu zewnętrznego podziemnego DN 80  

o wydajności 10 dm
3
/s zlokalizowanego w ul. Grzegorza Piramowicza  

w odległości  około 34,7 m od chronionego obiektu.   
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5.14.  Drogi pożarowe. 

 

Do budynku zapewniony jest utwardzony dojazd : 

a) ulicą Grzegorza Piramowicza, (główna droga dojazdowa), utwardzona  

o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m usytuowana od strony północno - 

wschodniej budynku, przelotowa biegnąca wzdłuż dłuższego boku w odległości 

około 6,5 m od chronionego obiektu.   

6.   Zakres niezgodności z przepisami. 

 

6.1.  Wskazanie wszystkich występujących w budynku 

niezgodności z przepisami techniczno - budowlanymi  

i  przeciwpożarowymi. 
  

 W budynku, w części objętej opracowaniem, występują niezgodności  

w zakresie wymiarów geometrycznych komunikacyjnej klatki schodowej, 

oznaczonej ZL III, które wymieniono poniżej: 

 szerokość biegów wynosi 1,07 m (przy wymaganej  co najmniej 1,20 m), 

 szerokość spoczników międzykondygnacyjnych wynosi 1,18 m (przy 

wymaganej  co najmniej 1,50 m). 

 

6.2.  Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-

budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną 

doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami. 

 
  

 Niezgodności z przepisami techniczno - budowlanymi wymienione powyżej  

w p. 6.1 zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami w następujący 

sposób: 

a) klatka schodowa oznaczona ZL III nie będzie przeznaczona do ewakuacji ludzi 

w stanie zagrożenia pożarem bądź innego miejscowego zagrożenia - będzie 

przeznaczona do celów komunikacji w normalnym stanie funkcjonowania 

budynku, pomiędzy kondygnacjami użytkowymi , 
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b) dla potrzeb ewakuacji będzie służyła nowoprojektowana klatka schodowa , 

oznaczona ZL V, która będzie: 

 pożarowo wydzielona zgodnie z przepisami, 

 oddymiana grawitacyjnie, 

 posiadała właściwe awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 

 odpowiednio oznakowana (zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy). 

 

6.3. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-

budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną 

doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami. 
 

 Po dobudowaniu klatki schodowej oznaczonej ZL V z szybem windowym dla 

osób niepełnosprawnych, w nowoprojektowanej części internatu (strefy ZL V) nie 

ma niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych  

i przeciwpożarowych, które mogą być źródłem nieakceptowalnych zagrożeń lub 

uciążliwości w czasie ewakuacji ze stref ZL V będących przedmiotem opracowania. 

 

7.  Przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zamienne, inne 

niż określają to przepisy techniczno – budowlane, 

zapewniające zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektu 

(rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia 

w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do 

wymagań przepisów) – wyszczególnienie proponowanych 

rozwiązań zastępczych. 
  

 W rozpatrywanym przypadku nie zachodziła potrzeba stosowania rozwiązań 

zamiennych lub zastępczych  w celu niepogorszenia warunków ochrony 

przeciwpożarowej. 
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8.  Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom 

bezpieczeństwa pożarowego, służąca wykazaniu 

niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. 

  

 Nie wprowadzono rozwiązań zamiennych lub zastępczych - zastosowane 

rozwiązania spełniają wymagania przepisów techniczno - budowlanych  

i przeciwpożarowych. 

 

9.  Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

 Z uwagi na zgodność z przepisami rozwiązań przyjętych w projekcie 

architektoniczno -budowlanym, nie występuje pogorszenie warunków ochrony 

przeciwpożarowej w nowoprojektowanej części internatu Zespołu Szkół Żeglugi 

Śródlądowej w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Bohaterów Westerplatte 1  

(dz. nr 1863/1). 

 

    Opracował: 


