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Dotvczv:

> Możliwości montażu W obrębie stanowiska postojowego W garażu zamkniętym lub otwartym,

Wolnostojącej, metalowej szafki (boksu garażowego), przeznacz1nej do przechowwania materiałów
i uządzeń związanych z użytkowanien samochodu asobawego oraz spżętu spońowołekreacyjnego,
jak nańy, rowery itp., z wyłączeniem określonych w pk 4',

1. Postanowieniaogólne

Podstawę opracowania stanowi Z|ecenie prodUcenta szafki - E|ektrotermia sp, z o,o, Sp, k, z siedzibą
w Krakowie, ul, Mackiewicza 5,

Celem opinii jest dokonanie oceny zgodności proponowanego rozwiązania z wymaganiami pzeplsów
techn czno-budowlanych oraz pzeciwpożarowych, Wymagania te określają poniższe akty prawne oraz norrny:

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie pzeciwpożarowej (tekst ]ednolity Dz, U, 2016 paz. 191 ze
zmianami),

[2] Rozpoządzenie |Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usluowanie (tekst jedno|ity Dz, U, 20'15, poz. 1422),

[3] Rozpoządzenie |Vinistra spraw Wewnętżnych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r, w sprawie
ochrony pżeciwpożarowej budynkóW, innych obiektóW budowlanych iterenóW (Dz. U, nr 109, poz, 719),

[4] Rozpoządzenie lVlinistra Spraw Wewnętrznych ] Administracji z daia 24 |ipca 2009 r, w sprawie
przeciwpożarowego zaopatzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U, nr 124, poz,'1030),

[5] PN-B-02852 - Ochrona pzeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzg|ędnego czasu truania pożaru,

2. Charaheryslyka boksu garażowego

Boks garażowy to dodatkowa, bezpieczna i W pełni funkcjona]na pęestżeń pozwa|ająca W optyma|ny

sposób żagospodarować miejsce postojowe oraz pzestrzeń w garażach zarówno podziemnych, jak

i naziemnych, Solidna konstrukcja, łatwy dostęp, duża pżestźeń ładunkowa oraz moż|iwośc indywidualnej

aranżacji połek i uchĘów, czynią go idea|nym miejscem do pżechowywania zarówno dużych jak i małych
przedmiotów: rowery, opony, nańy, deski sudingowe, nazędzia, pźetwory itp, Boksy posiadają możliwośc
dopasowania wysokości do konkretnego miejsca uwzględnia]ąc istniejące instalacje pod sufitem garażu oraz do
gabarytu posiadanego pojazdu,

Dane techniczne:
[łateriał
Konstrukcja
Pokrycie
Max obciążenie

OPlNlA Z ZAKRESU OCHRONY PRZEC]WPOZAROWEJ

profiI stalowy oraz b|acha sta|owa

szafa wolnostojąca
farba proszkowa

500 kg



r' Max pojemnośc skzyni 4m3

Rys. PĘykładowe wymiary szafki

3. Analiza wymagań ochrony ppoż.

Garaż jest to samodzie|ny obiekt budowlany lub częśc innego obiektu, otwańy Iub zamknięty, słUżący do
pżechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych.

Zgodnie z pżepisami techniczno-budowlanymi W zakresie bezpieczeństwa pożarowego wymagania
dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy
pożarowe, określanych jako PM (produkcyjno-magazynowe) odnosząsię również m.in, do garaży,

Parametrem Wpływającym na warunki ochrony ppoż, W budynkach (strefach pożarowych) PN/ jest
gęstośó obciążenia ogniowego Wyrażona w MJ/m2, D|a garażu wynosi ona do 500 MJ/m2 (Wyjątek stanowią
garaże Wyposażone W systemy Wie|opoziomowego parkowania pozwa|ające na parkowanie na jednym miejscu
postojowym dwóch pojazdów osobowych - 1000 [/J/mr).

Wyposażenie szafti stanowić będzie spzęt i materiały związane z bieźącą obsługą pqazdów onz
Splzęt sportowy, t],; nażędzia, plyny eksploatacyjne (z wy], pa|iw), splzęt sportowy i rekreacyjny, fote|ik

dziecięcy, itp.

w ocenie autora ninieiszei oDinii ww, sożet nie wpłvnie na pżekroczenie dopuszczalnei wańości
q9stości obciażenia oqnioweqo W pżestźeni qarażu, ti.500 MJ/m2 - z zastżeżeniem ooraniczeń opisanvch
w ounkcie 4.

Rozpatrywana szafta garażowa (boks) wykonana jest ze sta|i, a więc materiału niepalnego,
W szafie nie pftewiduje się stosowania instalacji e|ektrycznej, która mogłaby stanowic potencjaIne źródło pożaru.

Zaznacza się również, że pzepisy ppoż, [3] nie zabraniają wprost stosowania ww, rozwiązania
w garaźach,

4. Ograniczenia w zakresie magazynowanych materiałów oraz lokalizacji szafki

W szafce nie powinnv być pzechowywane materiały niebezpleczne poźarowo w rozumieniu pzepisów
ppoż, [3], tj.: gazy pa|ne, materiały wytwazające w zetknięciu z wodą gazy pa|ne (np. karbid), materiały
wybuchowe i pirotechniczne, materIały mające skłonnośc do samozapa|enia, materiały samozutnie zapaIające
się W powietrzu itp. a także materiały nie związane z obsługą pojazdóW typu książki, kańony, meb|e, e|ementy
Wyposażenia i Wystou Wnętż itp.



PŻepisyppoż'[3]dopuszczająpzechowywaniewgarażuniewie|kichilościcieczypa|nych'gdysą
niezlęone p.i,, ó1.iń|oatacji pojazdu i są pzechowywane w 1ednostkowych opakowaniach stosowanych w handlu

;.;ilryń ći.,ró t. powinńy oye pzechowywine w naczyniach metalowych |ub innych dopuszczonych do

tego celu, posiadaiących szczeIne zamknięcla,

w garażach nie ]est dopuszczalne pzeIewanie paliwa oraz napełnianie nim zbiorników paliwa

w pojazdach,

Metalowe boksy garażowe należy tak montować, aby nie uniemożliwiały lub ograniczały dostępu do:

; gaśnic i Uządzeń pźeciwpożarowych (np, hydrantóW Wewnętźnych, tryskaczy),

/ przeciwwybuchowych uządzeń odciążających

/ źródeł wody do ce|ów pźeciwpożarowych,

/ urządzeń uruchamiających instalac]e gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami

wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektU,

/ wyjść ewakuacyjnych albo okren dla ekip ratowniczych,

/ wyłączników itablic rozdzlelczych prądu elektrycznego oraz kurkóW głÓWnych instalacji gazowej,

szafki te nie mogą po rch zamontowaniu b|okować dlzwi |ub bramy pźeciwpożarowe w sposób

uniemożliwiający ich Samoczynne Zamknięcie w pzypadku powstania pożaru,

5. Podsumowanie

Po prżeprowadzeniU analizy plzypadkU stwierdZa sięl

w ocenie autora niniejszei opinii, zastosowanie w obrębie stanowisk postojowych garażu

metalowych §zafek (boksów) garaiowyih, pżeznaczonych do prźechowywania spzętu niezbędnego do

obsługi iojazdów oiaz spzętu spońowo.rekreacyjnego, nie wołvnie na poqorszenie Warunków ochronv

po..i*poi.ro*.i u, o"r.zu - z zistzeżeniem ogńniczeń określonych w punkcie 4 niniejsze.i oPinii.

Wobec powyższego dopuszcza się stosowanie ww, szafek (boksów) garażowych w obrębie

stanowiska posiojowego,- pod warunkiem pźestrzegania ograniczeń w zakresie pnechowywanych

w nich materiałóW oraz lokalizacji szafki.
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Niniejśża opinia nie slanowi całościowej ahalizy stanu beżpieczeństwa pożarowego galaży- ódnosi się tylko

do zagadnień wymienionych na wstęple.

Ninieisła oóinia ńie stanowl póstanowienia tub decyzji administracyjńej w świetle k,p,A, organem
'iri.iiii"łiń'-a" .v}łrii'ta*lźj iecyzji jest państwówź straź pożama po pżeprowad,eniu czynności

końtrclno-rozpoznawczych w obiekcie.


