Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r.
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA GOSPODARKI
z dnia 12 grudnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosięŜne słuŜące do transportu ropy
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 24 grudnia 2007 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 81
1. Magazyn, w którym są składowane butle z gazem płynnym:
1) powinien być parterowy z otworami wywiewnymi zlokalizowanymi na wysokości nie
większej niŜ 0,15 m nad poziomem podłogi;
2) w zaleŜności od masy składowanego gazu płynnego, wyposaŜa się w gaśnice
proszkowe o masie 9 kg w ilości:
a) 1 gaśnica – w przypadku składowanego gazu płynnego o masie do 440 kg,
b) 2 gaśnice – w przypadku składowanego gazu płynnego o masie od 441 kg do
5500 kg oraz dodatkowo jedną gaśnicę na kaŜde 10.000 kg masy
składowanego gazu płynnego powyŜej 5.500 kg.
2. Dopuszcza się stosowanie 2 gaśnic śniegowych CO2 o masie 5 kg kaŜda zamiast gaśnicy
proszkowej o masie 9 kg.
3. W przypadku gdy w magazynie składowane są butle z gazem płynnym o masie powyŜej
440 kg, do celów przeciwpoŜarowych powinny być stosowane hydranty zewnętrzne o
następującej wydajności:
1) 10 dm3/s – w przypadku masy składowanego gazu płynnego do 25.000 kg;
2) 20 dm3/s – powyŜej wielkości masy składowanego gazu określonej w pkt 1.
§ 82
1. Odległość magazynu butli z gazem płynnym od budynków mieszkalnych, budynków
zamieszkania zbiorowego oraz obiektów uŜyteczności publicznej powinna wynosić co
najmniej 30 m.
2. Odległość magazynów butli z gazem płynnym od innych niŜ wymienione w ust. 1
budynków, obiektów i krawędzi jezdni drogi publicznej powinna wynosić co najmniej połowę
odległości określonych w ust. 1, o ile zostaną zachowane wymagania określone w przepisach
o drogach publicznych.
§ 120
Stację
1)
2)
3)
4)

paliw płynnych wyposaŜa się w sprzęt przeciwpoŜarowy:
gaśnice przewoźne po 25 kg kaŜda;
gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg kaŜda;
koce gaśnicze;
gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg kaŜda i koc gaśniczy na kaŜde stanowisko
wydawania gazu płynnego
§ 121

Teren stacji paliw płynnych naleŜy wyposaŜyć w odpowiednie znaki drogowe i informacyjnoostrzegawcze, zgodnie z przepisami odrębnymi.
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