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Odpowiedź na interpelację nr 27696

Odpowiedź MSWiA na E-interpelację nr 27696 Posła na Sejm RP Pana Stanisława Gawłowskiego 
w sprawie budowy siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

W załączeniu przekazuję odpowiedź MSWiA na Interpelację nr 27696 Posła na Sejm RP Pana Stanisława Ga 
Gawłowskiego w sprawie budowy siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.
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Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 27696 Posła na Sejm RP Pana Stanisława Gawłowskiego 

w sprawie budowy siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, należy wskazać, że budowa 

strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej (PSP) w Koszalinie jest realizowana ze środków budżetu państwa pozostających 

w dyspozycji wojewody zachodniopomorskiego (część 85/32).

Na podstawie danych przekazanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej 

uprzejmie informuję, że mając na uwadze zwiększenie standardów i bezpieczeństwa służby 

strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz zważywszy na celowość i oszczędności w wydawaniu 

środków publicznych, w 2016 r. podjęto działania mające na celu opracowanie „Wytycznych 

w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno-użytkowych obiektów Państwowej Straży Pożarnej" 

(zwanych dalej: wytycznymi), które określają m.in. powierzchnię użytkową poszczególnych 

kategorii komend i jednostek, co bezpośrednio ma związek z kosztami ich późniejszego 

utrzymania. Dokonano również przeglądów strażnic oddanych do użytkowania w ostatnich latach 

pod kątem rozwiązań architektonicznych i kosztów realizacji inwestycji, a także podjęto działania 

mające na celu opracowanie wzorcowego, powtarzalnego projektu dla nowo budowanych 

obiektów PSP. Za wzorcową dokumentację projektową przyjęto dokumentację projektową 

budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczej 

w Legionowie. Zastosowanie modelowej dokumentacji pozwoli na zmniejszenie kosztów realizacji 

nowych inwestycji, a w konsekwencji - na redukcję bieżących kosztów eksploatacyjnych nowo 

wybudowanych obiektów Państwowej Straży Pożarnej.

W 2018 r. przeprowadzono analizę pierwotnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla obiektu strażnicy JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie, która wykazała znaczące 

rozbieżności od wskazań w przyjętych wytycznych oraz wysokie koszty realizacji tego zadania 

inwestycyjnego.
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Powyższe było przyczyną do podjęcia decyzji wykonania nowej dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej obiektu strażnicy JRG nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Koszalinie, zgodnie z którą jest realizowana ta inwestycja. Projekt został zmieniony z uwagi 

na potrzebę zminimalizowania kosztów eksploatacji obiektu, przy osiągnięciu optymalnych 

warunków pełnienia służby przez strażaków oraz właściwych standardów przechowywania 

pojazdów i sprzętu. Powierzchnia użytkowa pierwotnie zaprojektowanego kompletnego obiektu 

wynosiła 2 780,79m2, natomiast powierzchnia użytkowa obiektu według projektu, który jest 

realizowany wynosi 2 088,65m2. Oznacza to, że według nowego projektu posiada on o 24,89% 

mniejszą powierzchnię użytkową, przy zachowaniu potrzeb funkcjonalno-użytkowych. 

Pozwoli to w znaczący sposób obniżyć koszty budowy samego obiektu, jak również w przyszłości 

koszty stałe związane z jego utrzymaniem i eksploatacją.

Zrealizowanie inwestycji według wzorcowego, powtarzalnego projektu budowlanego 

dla jednostek organizacyjnych PSP wyniesie 14,5 min zł, a nie 24,04 min zł według projektu 

zleconego w 2015 r. Zaoszczędzone środki finansowe wyniosą ponad 9,54 min zł.

Prace budowalne strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap 

obejmuje realizację budynku głównego, wspinalni z dobiegiem, zagospodarowania terenu 

oraz ogrodzenia. Natomiast na drugi etap składa się wykonanie instalacji fotowoltaicznej i hali

magazynowej.

W 2018 roku wojewoda zachodniopomorski przeznaczył na ww. inwestycję kwotę 

3 500 tys. zł z budżetu państwa będącego w jego dyspozycji, z której część niewykorzystanych 

środków finansowych w kwocie 1 464 tys. zł z 2018 r. została zgłoszona jako wydatki budżetu 

państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. z terminem wydatkowania do końca 

marca 2019 r. Natomiast na lata 2019 oraz 2020 przewidziane są środki w kwocie 

po 5 000 tys. zł na każdy rok. Jednocześnie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 

podejmuje działania w celu pozyskania środków finansowych na dofinansowanie przedmiotowej 

inwestycji.

Z poważaniem 

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Jarosław Zieliński 
Sekretarz Stanu

Otrzymuje:
Biuro Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

tel. +48 222 500 112 
fax +48 22 601 39 88

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
mswia.gov.pl 2/2


