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Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku
W zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych
Działając na podstawie art, 23 ust, 2 pkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej
Straży Pozarnej (t.j. Dz. U. z 2Ql3r. paz. 1340 z póża. zrn.), w związku Z § 6 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Ministra EdUkacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r, w sprawie WarunkóW, jakie
muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także Zasad jego
organizowania inadzorowania (Dz. U. z 1997 r, l'lr 12, poz.67 z póżn. zm), wydaje się pozytywną
opinię w zakresie spełnienia wymagań przepisów przeciwpożarowych w budynku nlt,
budynku nr 2, budynku nr 3, budynku nr 4, budynku nr 5 oraz w budynku socialno admini§tracyjnym OśrodkaWypoczynkowego ,,Diuna" zlokalizowanego w miejscowości Łeba,
przy ul. Nadmorskiej ,t4.

UzAsADNlENlE
W dniu 15 marca 20'16r, w budynku nr 1 , budynku nr 2, budynku nr 3, budynku nr 4, budynku nr 5
oraz w budynku socjalno - administracyjnym ośrodka Wypoczynkowego ,,Diuna" zlokalizowanego
W miejscowości Łeba, przy ul, Nadmorskiej 14, Zostały przeprowadzone czynności kontrolno rozpoznawcze z Zakresu przestrzegania przepisóW przeciwpozarowych, z których to czynności został
sporządzony protokół ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych znak PR,5581 4.2.2016.
Na podstawie pru eprowadzonych czynności kontrolno - rczpoznawczych, zebranego materiału
dowodowego stwierdzono, że W kontrolowanych WW, budynkach zostały spełnione przepisy
przeciWpożaroWe,

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak W sĆntencji,
Jednocześnie informuję, że budynek powinien być użytkowane zgodnie z Wymaganiami przepisóW
ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz, U, z2Ql6r. poz. 191), przepisami Wykonawczymi do WW
ustawy oraz innymi normatywami dotyczącymi ochrony przeciWpożarowej,
opinię wydaję się na WnioSek zainteresowanego
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