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Lębork,J3 marca 2022 r,

KOMENDANT POW|ATOVVY
PAŃSTWOWEJ STRAZY POŹARNEJ

w LĘBORKU

PR.5265.4 .2022.15,AB

oPlNlA

W związku z pisemnym Wnioskiem z dnja 23 lutego 2022 r. Pani Elzbiety
Grabowskiej o wYdanie opinii w trybie § 2 ust. 5 pkt 2 rozpoządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzieŻY (Dz. U. z 2016 r. poz,452), po uwzględnieniu wyników czynności
kontrolno-rozpoznawczych opisanych w protokole z dnia 21 marca 2022 r, znak
PR.5265.4 ,2022.8,AB

stwie rdzam s_pełn ie n ie wyma ga ń p rze pisów p rzec iwpoża rowychw budynku wielofunkcyjnym wchodĄcym w skład óśrodka wvpo".vnkowego
,,D|UNA", zlokalizowanym wŁebie prry ut. Nadmoońliił.

JednoczeŚnie informuję, że obiekt powinien być uzytkowany zgodnie
zwmaganiami pzepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. |J. z2021 r,
Poz, 869 z PoŻn,zm,), PrzePisami wykonawczymi do w/w ustawy oraz innymi
no rmatywa m i dotyc zący mi och ro ny p zeciwpoźa rowej.
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Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Turystyczne Diuna Sp. J.

Robeń Lubomski, Anna Lubomska
ul. Podwale 2
42 - 500 Będzin

2. ala
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2022 r.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w LĘBORKU

PR. 5265.4.2022.10,AB

oP!NlA

W związku z pisemnym wnioskiem z dnia 23 lutego 2022 r. pani Elzbiety
Grabowskiej o wydanie opinii w trybie § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodziezY (Dz, U. z 2016 r. poz.452), po uwzgtędnieniu wyników czynności
kontrolno-rozpoznawczych opisanych w protokole z dnia 21 marca 2022 r. znak
PR,5265.4 .2022.3,AB

stwierdzam spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych
w budynku nr 1 wchodzącym w skład ośrodka Wypoczynkowego ,D|UNA'',
Pfrzeznaczonlm na Pobyt dzieci i młodzieży, zlokalizowanym wŁebie prry

ul. Nadmorskiej 14.

JednoczeŚnie informuję, że obiekt powinien być uzytkowany zgodnie
zwmaganiami pzepisów ustawy o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z2021 r,

Poz. 869 z PÓŻn, zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy oraz innymi
no rmatywa m i d otyczącym i och ro ny p zeciwpoża rowej.

]i q,łi 
i:]\l |i.Ą hi l, j. {_J ?i,,J l.r ].",j \]i,1.t!.,..,,. ,r--. _l , .,i , łJ.ł ri:il,';lrrł

-.,:.ź?Jł." ..!{ł.z e :łl i ł;sk i

Otrzymują:
1. Pzedsiębiorstwo Turystyczne Diuna Sp. J.

Robeń Lubomski, Anna Lubomska
ul, Podwale 2
42 - 500 Będzin

2. ala



Ęnori'j-b marca 2022 r.

KOMENDANT POWIATOVVY
pnŃsrwowe.l srnłży pożłRrur.l

w LĘBORKU

PR. 5265.4.2022.11.AB

oPlN!A

W związku z pisemnym wnioskiem z dnia 23 lutego 2022 r. Elzbiety
Grabowskiej o wydanie opinii w trybie § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzleży (Dz, U. z 2016 r. poz. 452), po uwzględnieniu wyników czynności
kontrolno-rozpoznawczych opisanych w protokole z dnia 21 marca 2022 r. znak
PR.5265.4 .2022.4,AB

stwierdzam spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych
w budynku nr 2 wchodzącym w skład ośrodka Wypoczynkowego ,D!UNA'',
Pnzeznaczon}m na pobyt dzieci i młodzieży, zlokalizowanym w Łebie prry

u!. Nadmorskiej 14.

Jednocześnie informuję, że obiekt powinien być uzytkowany zgodnie
Z WYmaganiami pzepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t.j, Dz. U. z2021 r.

Poz, 869 z PÓŹn,zm,), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy oraz innymi
no rm atywa m i d otyc zący mi oc h ro n y p zec iwp o żar ow ey
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Otzymują:
1. Pzedsiębiorstwo Turystyczne Diuna Sp. J,

Robeń Lubomski, Anna Lubomska
ul. Podwale 2
42 - 500 Będzin

2. ala
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Lębork}3 marca 2022 r,

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ

w LĘBORKU

PR. 5265.4,2022j2A8

oP!NlA

W związku z pisemnym wnioskiem z dnia 23 lutego 2022 r. Pani Elżbiety
Grabowskiej o wydanie opinii w trybie § 2 ust. 5 pkt 2 rozpoządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzleży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452), po uwzględnieniu vrlyników czynności
kontrolno-rozpoznawczych opisanych w protokole z dnia 21 marca 2022 r. znak
PR.5265.4.2022.5.AB

stwie rdzam s pełn ien ie wy maga ń prze pisów p rzeciwpoża rowyc h
w budynku nr 3 wchodzącym w skład Ośrodka Wypoczynkowego ,,D|UNA",
Przeznaczonym na pobyt dzieci i młodzieży, zlokalizowanym w Łebie prry

uI. Nadmorskiej 14.

Jednocześnie informuję, że obiekt powinien być użytkowany zgodnie
zwyma§aniami przepisów ustawy o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. |J. z2021 r,

Poz. 869 z pożn,zm,), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy oraz innymi
no rmatywam i d otyczącymi och rony pzeciwpoża rowej.
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Otzymują:
1, Przedsiębiorstwo Turystyczne Diuna Sp. J.

Robeń Lubomski, Anna Lubomska
ul. Podwale 2
42 - 500 Będzin

2. ala



tęaor*,,23 marca 2022 r.

KOMENDANT POWIATOWY
płŃsrwowel srnłży pozARNEJ

w LĘBORKU

PR. 5265.4.2022,13.A8

oPlNlA

W związku z pisemnym wnioskiem z dnia 23 lutego 2022 r. Pani Elżbiety
Grabowskiej o wydanie opinii w trybie § 2 ust. 5 pkt 2 rozpoządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz, 452), po uwzględnieniu wyników czynności
kontrolno-rozpoznawczych opisanych w protokole z dnia 21 marca 2022 r, znak
PR.5265.4 .2022.6.AB

stwierdzam spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych
w budynku nr 4 wchodzącym w skład ośrodka Wypoczynkowego ,,D|UNA"
przeznaczonym na pobyt dzieci i młodzieży, zlokalizowanym w Łebie przy

ul, Nadmorskiej 14.

Jednocześnie informuję, że obiekt powinien być użytkowany zgodnie
Z Wyma§aniami przepisów ustawy o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz, U. z2021 r.

Poz. 869 z poŻn.zm,), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy oraz innymi
n o rmatywa m i d otyc zący mi o ch ro ny p rze ciwp o żar ow ej,
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Otrzymują:
1, Pzedsiębiorstwo Turystyczne Diuna Sp. J.

Robeń Lubomski, Anna Lubomska
ul. Podwale 2
42 - 500 Będzin

2. ala
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2022 r,

KOMENDANT POW|ATOVVY
PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

w LĘBORKU

PR, 5265.4,2022,14,AB

oPlN!A

\N związku z pisemnym wnioskiem z dnia 23 lutego 2022 r. Pani Elzbiety
Grabowskiej o wydanie opinii w trybie § 2 ust. 5 pkt 2 rozpoządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452), po uwzględnieniu wyników czynności
kontrolno-rozpoznawczych opisanych w protokole z dnia 21 marca 2022 r. znak
PR.5265.4.2022.7.AB

stwierdzam spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych
w budynku nr 5 wchodzącym w skład ośrodka Wypoczynkowego ,,DIUNA",
przeznaczonym na pobyt dzieci i młodzieży, zlokalizowanym wŁebie przy

u!. Nadmorskiej 14.

Jednocześnie informuję, że obiekt powinien być uzytkowany zgodnie
z wymaganiami pzepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U, z2021 r,

Poz. 869 z pÓŻn.zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy oraz innymi
n o rm atywa m i d otyc zący mi och ro n y p rzeciwp oźa rowej .
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Otrzymują:
1. Pzedsiębiorstwo Turystyczne Diuna Sp. J.

Robeń Lubomski, Anna Lubomska
ul. Podwale 2
42 - 500 Będzin

2. ala


