
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej do punktu przedszkolnego w  

Rybniku-Niewiadomiu ul. ks. Piotra Skargi 46 . 

 

1. Lokal w którym będzie punkt przedszkolny znajduje się na 1-szej kondygnacji dwu  

kondygnacyjnego budynku zaliczanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Ściany zewnętrzne 

i wewnętrzne budynku są murowane , stropy żelbetowe, dach żelbetowy pokryty papą. 

Schody są żelbetowe.  

Powierzchnia wewnętrzna punktu przedszkolnego wynosi 162,8 m2 

Wszystkie ściany działowe w lokalu punktu przedszkolnego posiadają klasę odporności 

ogniowej co najmniej EI 15.  

Stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i podłogowe 

wykonane będą z materiałów co najmniej trudno zapalnych i nie będą intensywnie dymiące. 

Okładziny sufitowe będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących 

i nie odpadających pod wpływem ognia.   

 

2. Lokal posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, z których jedno prowadzi z lokalu punktu 

przedszkolnego na korytarz o długości 10 m, z którego wyjście ewakuacyjne o szerokości 0,9 

+ 0,3 m prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku. Drugim wyjściem ewakuacyjnym jest 

okno z sali , którego dolna krawędź jest usytuowana 0,9 m nad poziomem terenu i podłogi 

pokoju, umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz 

budynku.     

Przejścia ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych do przebywania dzieci ( za wyjątkiem 

ubikacji ) , prowadzą przez maksymalnie dwa pomieszczenia , a ich długość nie przekracza  

20 m .       

 

3. W punkcie przedszkolnym  przebywać będzie do 25 dzieci oraz 3 osoby personelu .   

 

4. W lokalu znajdować się będą dwie gaśnice o masie środka gaśniczego co najmniej 2 kg, o 

skuteczności gaśniczej 21A . 



 

5. W budynku nie występują inne lokale przedszkolne, kluby dziecięce ani żłobki.  

 

6. W lokalu punktu przedszkolnego nie występują warunki techniczne będące podstawą do 

uznania budynku za stwarzający stan zagrożenia życia ludzi w rozumieniu paragrafu 16   

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.       

 


