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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKl1l 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie2l 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lip
ca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016, z późn. zm.3l) zarządza się, co następuje: 

DZIAŁI 

Przepisy ogólne 

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) produkty naftowe - produkty otrzymywane z ro
py naftowej, a w szczególności: 

a) paliwa płynne, 

b) oleje opałowe, 

c) gaz płynny - skroplone węglowodory gazowe 
(C3-C4), 

d) oleje i smary; 

2) stacja paliw płynnych - obiekt budowlany, 
w skład którego mogą wchodzić: budynek, pod
ziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, 
podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynne
go, odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego, 
instalacje technologiczne, w tym urządzenia do 
magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz 
gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne 

11 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo
wej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzą
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 
2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini
stra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888). 

21 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postano
wienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
94/63/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie ograniczenia 
emisji lotnych związków organicznych (VOC) powstają
cych w wyniku składowania benzyny i jej dystrybucji z ter
minali do stacji paliw płynnych (Dz. Urz. UE L 365 
z 31.12.1994 r.). Dane dotyczące ogłoszenia powyższej dy
rektywy dotyczą jej ogłoszenia w Polskim wydaniu spe
cjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 
Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji 
Europejskiej w dniu 14 października 2005 r. pod numerem 
2005/0344/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania in
formacji w zakresie norm i przepisów technicznych 
(Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.). 

31 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, 
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419. 

i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne 
urządzenia usługowe i pomie.szczenia pomocni
cze; 

3) samodzielna stacja gazu płynnego - obiekt bu
dowlany, usytuowany poza stacją paliw płynnych, 
w skład którego mogą wchodzić: budynek, pod
ziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, 
odmierzacze gazu płynnego, instalacje technolo
giczne, w tym urządzenia do magazynowania ga
zu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne 
i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne 
pomieszczenia pomocnicze; 

4) stacja kontenerowa - zbiorniki i urządzenia do 
tymczasowego wydawania paliw płynnych, o kon
strukcji umożliwiającej jej przemieszczanie; 

5) baza paliw płynnych (terminal) - obiekt budowla
ny przeznaczony do magazynowania lub przeła
dunku ropy naftowej i produktów naftowych; 

6) baza gazu płynnego - obiekt budowlany przezna
czony do magazynowania lub przeładunku gazu 
płynnego; 

7) rurociąg przesyłowy dalekosiężny - rurociąg słu
żący do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej 
lub produktów naftowych, do lub z instalacji znaj
dującej się na lądzie lub w wodzie, począwszy od 
ostatniego elementu odcinającego w granicach in
stalacji, łącznie z tym elementem i wszystkimi 
przyłączonymi urządzeniami przeznaczonymi spe
cjalnie dla tych rurociągów z wyjątkiem rurocią
gów technologicznych w obrębie granic baz i sta
cji paliw płynnych na terenie portów, lotnisk oraz 
stacji kolejowych; 

8) ściana osłonowa zbiornika - ściana usytuowana 
wokół zbiornika w odległości od 2 m do 2,5 m od 
jego płaszcza, wykonana w celu zabezpieczenia 
przed rozlaniem ropy naftowej lub produktów naf
towych w przypadku awarii zbiornika; 

9) rozlewnia gazu płynnego - wydzielony technolo
gicznie, niepodpiwniczony obiekt budowlany prze
znaczony do napełniania butli gazem płynnym; 

10) cysterna drogowa - zbiornik wraz z wyposaże
niem obsługowym i konstrukcyjnym umieszczony 
w sposób trwały na podwoziu samochodowym, 
naczepie lub przyczepie, a także kontener zbiorni
kowy; 

11) cysterna kolejowa - zbiornik wraz z wyposaże
niem obsługowym i konstrukcyjnym umieszczony 
w sposób trwały na podwoziu kolejowym; 
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12) wydajność instalacji bazy lub stacji paliw płyn
nych - całkowita roczna ilość wydanych produk
tów naftowych z instalacji magazynowych baz lub 
stacji paliw płynnych, liczona jako średnia z ostat
nich trzech lat; 

13) rurociąg technologiczny - zespół odpowiednio 
połączonych elementów służących do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych w obrębie 
określonej instalacji usytuowanej na terenie bazy 
i stacji paliw płynnych, rozlewni gazu płynnego, 
portów oraz lotnisk; 

14) zbiorniki naziemne - zbiorniki znajdujące się na 
otwartej przestrzeni lub przysypane warstwą zie
mi o grubości do 0,5 m lub umieszczone w po
mieszczeniu; 

15) zbiorniki podziemne - zbiorniki przykryte lub ob
sypane warstwą ziemi o grubości co najmniej 
0,5 m oraz zbiorniki o osi pionowej, gdy ich dach 
znajduje się co najmniej 0,5 m poniżej powierzch
ni otaczającego terenu. Za zbiornik podziemny 
uważa się również zbiornik usytuowany w obudo
wie betonowej, przy czym najwyższy poziom ma
gazynowanej ropy naftowej lub produktów nafto
wych powinien być co najmniej o 0,2 m poniżej 
powierzchni otaczającego terenu, którego poziom 
wyznacza się po jego ostatecznym ukształtowa
niu, w odległości 6,5 m od płaszcza zbiornika; 

16) nośność, szczelność i izolacyjność ogniowa (REI) 
- oznaczanie klasy odporności ogniowej charak
teryzującej się nośnością ogniową (R), szczelno
ścią ogniową (E), izolacyjnością ogniową (I); 

17) ramię nalewcze - urządzenie techniczne służące 
do napełniania i opróżniania zbiorników, cystern 
drogowych i kolejowych oraz zbiorników przezna
czonych do transportu paliw płynnych drogą 
wodną lub powietrzną; 

18) stanowisko nalewcze - zespół urządzeń służą

cych do napełniania i opróżniania zbiorników, cy
stern drogowych i kolejowych oraz zbiorników 
przeznaczonych do transportu paliw płynnych 
drogą wodną. 

§ 2. Ropę naftową i produkty naftowe, z wyjątkiem 
gazu płynnego, w zależności od temperatury zapłonu 

zalicza się do następujących klas: 

1) do I klasy - ropę naftową i produkty naftowe 
o temperaturze zapłonu do 294, 15 K (21 °C); 

2) do li klasy - produkty naftowe o temperaturze za
płonu od 294,15 K (21 °C) do 328,15 K (55 °C); 

3) do Ili klasy - produkty naftowe o temperaturze 
zapłonu od 328, 15 K (55 °C) do 373, 15 K (100 °C). 

§ 3. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy bu
dowie obiektów budowlanych przeznaczonych do ma
gazynowania, przeładunku i dystrybucji ropy naftowej 
oraz produktów naftowych, a także przy przebudowie 
tych obiektów. 

2. Nie stanowi przebudowy bazy lub stacji paliw 
płynnych: 

1) naprawa uszkodzonego zbiornika lub jego ele
mentów, naprawa lub wymiana odcinków i ele
mentów rurociągu technologicznego; 

2) wymiana stanowiska nalewczego lub odmierzacza 
paliw płynnych. 

3. Wymiana elementów rurociągu przesyłowego 
dalekosiężnego nie stanowi jego przebudowy. 

4. Przy przebudowie obiektów budowlanych lub 
ich części, przeznaczonych do magazynowania, prze
ładunku i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów 
naftowych, warunki techniczne w zakresie bezpieczeń
stwa pożarowego mogą być spełnione w inny sposób 
niż określone w rozporządzeniu, po ich uzgodnieniu 
z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli zapewnią one nie
pogorszenie warunków technicznych w zakresie bez
pieczeństwa pożarowego obiektów lub ich części. 

§ 4. 1.Wymagania techniczne, w zakresie projekto
wania, budowy, wytwarzania, osprzętu, badań i użyt
kowania zbiorników przeznaczonych do magazynowa
nia ropy naftowej i produktów naftowych określają 
przepisy odrębne dotyczące: 

1) zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnienio
wych przeznaczonych do magazynowania mate
riałów ciekłych zapalnych; 

2) zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnienio
wych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. 

2. Do zbiorników przeznaczonych do magazyno
wania produktów naftowych o temperaturze zapłonu 
powyżej 61 °C, w zakresie ich konstrukcji, stosowa
nych materiałów i osprzętu, stosuje się odpowiednio 
przepisy, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

§ 5. 1. Minimalne wymiary stref zagrożenia wybu
chem dla urządzeń technologicznych bazy paliw płyn
nych, bazy gazu płynnego, stacji paliw płynnych i sta
cji gazu płynnego oraz rurociągów przesyłowych dale
kosiężnych określa załącznik do rozporządzenia. 

2. Dopuszcza się przyjmowanie innych wymiarów 
stref zagrożenia wybuchem niż określone w załączniku 
do rozporządzenia, w przypadku zastosowania rozwią
zań technicznych uzasadniających ich przyjęcie, zgod
nie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepi
sach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budyn
ków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

3. Wymiary stref zagrożenia wybuchem dla stano
wisk i urządzeń niewymienionych w załączniku do roz
porządzenia należy ustalać indywidualnie, zgodnie 
z odrębnymi przepisami, o których mowa w ust. 2, 
oraz Polskimi Normami. 

4. W strefach zagrożenia wybuchem nie powinny 
być usytuowane budynki telemetrii, wpusty uliczne, 
niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, ciepłowni-



Dziennik Ustaw Nr 243 - 15969 - Poz. 2063 

cze budynki teletechniczne oraz budynki o podobnym 
przeznaczeniu. 

§ 6. 1. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania 
ropy naftowej i produktów naftowych oraz rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne i rurociągi technologiczne 
poddaje się badaniom technicznym i próbom szczel
ności, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, 
w następujących terminach: 

1) zbiorniki i rurociągi naziemne: 

a) do 30 lat użytkowania - badanie co 10 lat, 

b) powyżej 30 lat użytkowania - badanie co 6 lat; 

2) zbiorniki i rurociągi podziemne: 

a) do 20 lat użytkowania - badanie co 10 lat, 

b) powyżej 20 lat użytkowania - badanie co 5 lat. 

2. Nie poddaje się okresowym próbom szczelno-
ści: 

1) zbiorników wyposażonych w urządzenie do stałe
go monitorowania szczelności przestrzeni między
ściennej lub międzydennej; 

2) rurociągów przesyłowych dalekosiężnych wypo
sażonych w systemy stałego monitorowania 
szczelności. 

§ 7. Zbiorniki wyłączone z użytkowania powinny 
być zabezpieczone przed wybuchem poprzez ich 
oczyszczenie i trwałe odłączenie od czynnych instala
cji technologicznych. 

DZIAŁ li 

Bazy paliw płynnych 

Rozdział 1 

Warunki ogólne 

§ 8. 1. Bazy paliw płynnych przeznaczone do ma
gazynowania i przeładunku ropy naftowej mogą być 
budowane wyłącznie ze zbiornikami naziemnymi o osi 
pionowej z dachem pływającym. 

2. Bazy paliw płynnych przeznaczone do magazy
nowania, przeładunku i dystrybucji produktów nafto
wych mogą być budowane ze zbiornikami naziemny
mi lub podziemnymi. 

3. W bazie paliw płynnych dopuszcza się magazy
nowanie ropy naftowej i produktów naftowych w od
powiednio przystosowanych podziemnych wyrobi
skach górniczych. 

§ 9. Bazy paliw płynnych, których zbiorniki są 
zamiennie wykorzystywane do magazynowania pro
duktów naftowych I i li klasy, powinny spełniać wyma
gania techniczne takie jak dla produktów naftowych 
I klasy. 

§ 1 O. Produkty naftowe wszystkich klas przecho
wywane w opakowaniach jednostkowych, w szczegól
ności takich jak: bębny, pojemniki lub kanistry, mogą 
być składowane w wydzielonych pomieszczeniach 
magazynowych, a produkty naftowe Ili klasy - także 
pod wiatami lub na otwartych placach składowych, 
o których mowa w§ 30. 

§ 11. 1. Bazy paliw płynnych powinny być wyposa
żone w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczo
ne do: 

1) zabezpieczania przed przenikaniem produktów 
naftowych do gruntu, wód powierzchniowych 
i gruntowych oraz emisją par tych produktów do 
powietrza atmosferycznego w procesach ich prze
ładunku i magazynowania; 

2) pomiaru i monitorowania stanu magazynowa
nych produktów naftowych oraz sygnalizacji prze
cieków tych produktów do gruntu, wód po
wierzchniowych i gruntowych; 

3) hermetycznego magazynowania, napełniania 
i opróżniania produktami naftowymi I klasy, ogra
niczające roczne straty tych produktów naftowych 
w instalacji magazynowej bazy paliw płynnych do 
wartości poniżej 0,01 % ich wydajności. 

2. Instalacje i urządzenia, o których mowa w ust. 1, 
powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób 
zapewniający kontrolę ich pracy. 

3. Instalacje i urządzenia służące do odzyskiwania 
par produktów naftowych I klasy powinny być tak wy
konane i użytkowane, aby średnie stężenie par na wy
locie z instalacji nie przekraczało 35 g/m 3 na godzinę, 
mierzone w ciągu dnia pracy, przez co najmniej 7 go
dzin, przy normalnej ich wydajności. Pomiary stężenia 
par na wylocie mogą być wykonywane w sposób cią
gły lub nieciągły. 

4. W przypadku wykonywania pomiarów w spo
sób nieciągły należy wykonać co najmniej cztery po
miary na godzinę. Całkowity błąd pomiaru nie może 
przekraczać 10 % wartości mierzonej, a zastosowany 
sprzęt pomiarowy powinien posiadać zdolność mie
rzenia stężeń co najmniej 3 g/m 3, z dokładnością nie 
mniejszą niż 95 % wartości mierzonej. 

5. Podczas odgórnego lub oddolnego napełniania 
cystern drogowych lub kolejowych produktami nafto
wymi I klasy, pary tych produktów odprowadza się do 
instalacji służących do odzyskiwania par lub do zbior
nika pośredniego magazynowania par albo do zbior
ników, z których produkt jest wydawany, w przypadku 
gdy zbiorniki te nie zostały wyposażone w dachy pły
wające lub wewnętrzne membrany pływające. 

6. W przypadku urządzeń służących do napełniania 
i opróżniania cystern pracujących z maksymalną wy
dajnością dopuszcza się, aby zastosowany system 
gromadzenia i odzyskiwania par z tych urządzeń wy
twarzał maksymalne nadciśnienie na przyłączu do od
prowadzenia par z cysterny 55 mbar i nie powodował 
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wydostawania się par na zewnątrz przez zawory odde
chowe. 

7. Podczas odgórnego napełniania cystern drogo
wych lub kolejowych ropą naftową lub produktami 
naftowymi, końcówka ramienia nalewczego powinna 
znajdować się jak najbliżej dna zbiornika-cysterny. Na
pełnianie cystern powinno odbywać się ze zmniejszo
ną wydajnością przepływu ropy naftowej lub produk
tów naftowych na początku i końcu procesu napełnia
nia. 

8. Podczas napełniania oddolnego cystern drogo
wych lub kolejowych produktami naftowymi, wydaj
ność ramienia nalewczego, przy nominalnej jego 
średnicy wynoszącej DN 100, nie powinna przekraczać 
2 500 litrów na minutę. 

§ 12. 1. Urządzenia służące do hermetycznego na
pełniania i opróżniania cystern drogowych lub kolejo
wych w bazach paliw płynnych powinny być tak za
projektowane i użytkowane, aby całkowite roczne 
straty produktów naftowych I klasy nie przekraczały 
wartości 0,005 % ich wydajności. 

2. Bazy paliw płynnych (terminale) powinny być 
wyposażone w co najmniej jedno ramie nalewcze do 
oddolnego napełniania cystern produktami naftowy
mi I klasy. 

3. Stanowisko nalewcze przeznaczone do oddolne
go napełniania cystern drogowych produktami nafto
wymi powinno być wyposażone w: 

1) ramię nalewcze wyposażone w 4-calową złączkę 
zewnętrzną API (!Z} 101,6 mm); 

2) urządzenie kontrolne, które po podłączeniu do cy
sterny drogowej umożliwi kontrolę stanu jej na
pełnienia oraz przekazanie odpornego na zakłóce
nia sygnału dla układów zezwalających na napeł
nianie lub wstrzymujących napełnianie, w przy
padkach przepełnienia cysterny drogowej produk
tami naftowymi lub utraty skutecznego jej uzie
mienia; 

3) ramię odprowadzania par wyposażone w 4-calo
wą złączkę. 

4. Stanowisko nalewcze przeznaczone do odgór
nego napełniania cystern drogowych i kolejowych 
produktami naftowymi I klasy powinno być wyposa
żone w system odprowadzania par oraz w urządzenie 
kontrolne zabezpieczające przed przepełnieniem cy
stern i blokujące pracę ramienia nalewczego w przy
padku wystąpienia awarii, utraty skutecznego uzie
mienia lub przepełnienia cysterny. 

§ 13. 1. Podczas napełniania produktami naftowy
mi: 

1) cysterna drogowa napełniana oddolnie powinna 
być uziemiona, przyłączona do ramienia nalew
czego, a także połączona z urządzeniem kontrol-

nym stanowiska nalewczego za pomocą standar
dowego dziesięciostykowego złącza elektryczne
go przewodem zwrotnym z czujnika przepełnie
nia. W przypadku napełniania produktami nafto
wymi I klasy powinna być dodatkowo przyłączona 
do przewodu odprowadzania par do instalacji ich 
odzysku; 

2) cysterna kolejowa lub cysterna drogowa napeł
niana odgórnie powinna być uziemiona w sposób 
określony w Polskich Normach i przyłączona do 
stanowiska nalewczego wyposażonego, w przy
padku napełniania produktami naftowymi I klasy, 
w urządzenie służące do odprowadzenia par 
w czujnik przepełnienia. 

2. System układu uziemiającego powinien stano
wić skuteczne połączenie (metaliczne) wagonu cyster
ny kolejowej oraz stanowiska nalewczego z układem 
uziemień roboczych bazy paliw płynnych. 

3. Na terenie bazy paliw płynnych, w której odby
wa się przeładunek produktów naftowych I i li klasy, 
tor kolejowy od strony wjazdu na stanowiska przeła
dunku tych produktów powinien posiadać: 

1) w bazie wyposażonej w jeden tor przeładunkowy: 

a) dwie poprzeczne przerwy izolacyjne w obu to
kach szynowych, położonych w odległości co 
najmniej 50 m od siebie, przy czym jedna z tych 
przerw powinna znajdować się poza terenem 
bazy paliw płynnych lub miejsca przeładunku 
paliw płynnych w odległości nie większej niż 
5 m od bramy ogrodzenia, 

b) na bramie wjazdowej tarczę D1 określoną 
w przepisach dotyczących ogólnych warunków 
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji; 

2) w bazie wyposażonej w dwa i więcej torów prze
ładunkowych: 

a) jedną poprzeczną przerwę izolacyjną w obu to
kach szynowych każdego toru przeładunkowe
go, 

b) wjazd na tor przeładunkowy chroniony tarczą za
porową albo tarczą, o której mowa w pkt 1 lit. b. 

4. Zamknięcie układu uziemiającego i uruchomie
nie stanowiska nalewczego może nastąpić wyłącznie 
po uprzednim przerwaniu ciągłości połączenia elek
trycznego toków szynowych określonego toru ładun
kowego, z równoczesnym włączeniem blokady otwar
cia bramy wjazdowej lub podania sygnału zezwalają
cego na wjazd na tor przeładunkowy. 

5. Otwarcie bramy wjazdowej lub otwarcie tarczy 
zaporowej albo zdjęcie tarczy D1 uniemożliwia pracę 
stanowiska nalewczego i powoduje otwarcie lub blo
kuje możliwość zamknięcia obwodu uziemień. 

6. Tor stykowy na stanowisku nalewczym powi
nien być wyposażony w łączniki szynowe. 
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§ 14. Przeładunek ropy naftowej i produktów naf
towych odbywa się wyłącznie na terenie bazy paliw 
płynnych, stacji paliw płynnych, bazy gazu płynnego, 
rozlewni gazu płynnego oraz samodzielnej stacji gazu 
płynnego. 

§ 15. 1. Na terenie bazy paliw płynnych nie powin
ny znajdować się instalacje i urządzenia naziemne 
oraz podziemne nienależące do użytkownika tej bazy, 
z wyłączeniem rurociągów przesyłowych dalekosięż
nych i instalacji im towarzyszących. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przyłączy wo
dociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowni
czych, elektrycznych i teletechnicznych. 

§ 16. Baza paliw płynnych ze zbiornikami naziem
nymi, przeznaczona do magazynowania i przeładunku 
ropy naftowej oraz produktów naftowych I i li klasy, 
powinna mieć zapewnione co najmniej dwa niezależ
ne wjazdy oddalone od siebie w odległości co naj
mniej 75 m, o nawierzchni utwardzonej umożliwiają
cej dojazd i wyjazd niezależnie od panujących warun
ków atmosferycznych i spełniające wymagania okre
ślone w przepisach odrębnych dotyczących dróg po
żarowych. 

§ 17. 1. Bazy paliw płynnych powinny być usytu
owane w taki sposób, aby zbiorniki oddzielone były od 
budynków, granicy pasa kolejowego lub zewnętrznej 
krawędzi jezdni oraz granicy lasu pasem terenu 
ochronnego o szerokości nie mniejszej niż: 

Szerokość pasa terenu ochronnego w metrach od: 

budynków 
granicy pasa 

Lp. Rodzaj zbiornika mieszkalnych, kolejowego 
lub zamieszkania granicy lasu 

zbiorowego innych 
zewnętrznej 

i obiektów krawędzi 

użyteczności jezdni 
publicznej 

1 2 3 4 5 6 

1 Zbiornik naziemny z dachem pływają- 150 100 80 100 
cym do magazynowania ropy naftowej 

Zbiornik naziemny z dachem stałym do 
2 magazynowania produktów naftowych 80 60 50 100 

I i li klasy 

Zbiornik naziemny z dachem pływają-
3 cym do magazynowania produktów 40 30 25 100 

naftowych I i li klasy 

Zbiornik naziemny o osi głównej po-
4 ziomej do magazynowania produktów 25 15 10 -

naftowych I i li klasy 

Zbiornik naziemny z dachem stałym do 
5 magazynowania produktów naftowych 20 15 10 -

Ili klasy 

Zbiornik naziemny o osi głównej po-
6 ziomej do magazynowania produktów 15 10 6 -

naftowych Ili klasy 

Zbiornik podziemny o osi głównej po-
7 ziomej do magazynowania produktów 20 15 10 -

naftowych I i li klasy 
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2. Określone w ust. 1 odległości od budynków, 
granicy pasa kolejowego lub zewnętrznej krawędzi 
jezdni oraz granicy lasu należy mierzyć od płaszcza 
zbiornika naziemnego lub jego ściany osłonowej, 
a przy zbiorniku podziemnym - od zaworu oddecho
wego. 

3. W pasie terenu ochronnego, o którym mowa 
w ust. 1, dopuszcza się, poza ogrodzeniem bazy paliw 
płynnych, urządzanie składów materiałów niepal
nych, sytuowanie urządzeń podziemnych oraz prowa
dzenie podziemnych linii energetycznych i teletech
nicznych. 

4. Bazy paliw płynnych ze zbiornikami o różnej 
konstrukcji dachu (stałym lub pływającym) powinny 
być usytuowane w taki sposób, jak bazy paliw płyn
nych ze zbiornikami z dachami stałymi. 

5. Bazy paliw płynnych, w których magazynowa
ne będą wyłącznie produkty naftowe Ili klasy pod
grzewane powyżej temperatury zapłonu, należy sytu
ować jak bazy paliw płynnych ze zbiornikami naziem
nymi z dachami stałymi dla produktów naftowych 
I i li klasy. 

§ 18. Zespół kolejowych torów zdawczo-odbior
czych, usytuowany poza terenem bazy paliw płynnych 
lub stacji paliw płynnych, powinien znajdować się 
w odległości liczonej od skrajni budowlanej najbliż
szego toru: 

1) 25 m - od budynków mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego i obiektów użyteczności publicznej; 

2) 15 m - od innych budynków niż wymienione 
w pkt 1; 

3) 10 m - od granicy pasa drogowego. 

Rozdział 2 

Zagospodarowanie terenu bazy paliw płynnych 

§ 19. 1. Obiekty technologiczne takie jak: pompow
nia, stanowisko nalewcze oraz stanowiska służące do 
przeładunku ropy naftowej lub produktów naftowych 
I i li klasy, zwane dalej „obiektami technologicznymi", 
powinny być oddalone od ogrodzenia bazy paliw 
płynnych co najmniej o 1 O m, a obiekty technologicz
ne związane z przeładunkiem produktów naftowych 
Ili klasy - co najmniej o 5 m. 

2. Odległość między obiektami technologicznymi 
powinna wynosić co najmniej 10 m, a między tymi 
obiektami i oczyszczalnią ścieków- co najmniej 15 m. 

3. Obiekty technologiczne i oczyszczalnia ścieków 
powinny być oddalone co najmniej o: 

1) 20 m - od kotłowni i obiektów energetycznych 
oraz magazynu butli z gazem płynnym; 

2) 15 m - od placów postojowych cystern drogo
wych lub torów odstawczych cystern kolejowych 
oraz od otwartych składowisk bębnów z produkta
mi naftowymi Ili klasy. 

4. Między zbiornikami naziemnymi a obiektami 
technologicznymi i oczyszczalnią ścieków należy za
chować odległość wynoszącą co najmniej 10 m, 
a między zbiornikami podziemnymi - co najmniej 
5 m. 

5. Obiekty technologiczne i inne obiekty związane 
z rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym, jeśli 
znajdują się na terenie bazy paliw płynnych, powin
ny być usytuowane w odległościach określonych 
w ust. 2 i 3. 

6. Zbiorniki naziemne znajdujące się w obiektach 
technologicznych mogą być usytuowane bez ograni
czeń odległości, a ich pojemność powinna być do
stosowana do wymagań określonych dla tych obiek
tów. 

7. Budynki, w których nie prowadzi się procesów 
technologicznych, powinny być oddalone od obiek
tów technologicznych i oczyszczalni ścieków - co naj
mniej o 15 m. 

§ 20. 1. Odległość od płaszcza lub ściany osłono
wej zbiornika oraz od ogrodzenia bazy paliw płynnych 
powinna wynosić co najmniej: 

1) dla zbiorników przeznaczonych do magazynowa
nia ropy naftowej i produktów naftowych I i li kla
sy: 

a) naziemnych o osi głównej pionowej i o pojem
ności do 1 OOO m3 - 20 m, 

b) naziemnych o osi głównej pionowej i o pojem
ności powyżej 1 OOO m3 - 30 m, 

c) naziemnych o osi głównej poziomej - 10 m, 

d) podziemnych o osi głównej poziomej - bez 
ograniczeń; 

2) dla zbiorników przeznaczonych do magazynowa
nia produktów naftowych Ili klasy: 

a) naziemnych o osi głównej pionowej i o pojem
ności do 500 m3 - 5 m, 

b) naziemnych o osi głównej pionowej i o pojem
ności powyżej 500 m3 - 8 m, 

c) naziemnych o osi głównej poziomej - 5 m, 

d) podziemnych o osi głównej poziomej - bez 
ograniczeń. 

2. Zbiorniki naziemne otoczone ścianą osłonową 

mogą być usytuowane w stosunku do ogrodzenia ba
zy paliw płynnych w odległości o połowę mniejszej niż 
odległości określone w ust. 1. 

§ 21. 1. Między poszczególnymi rodzajami zbiorni
ków przeznaczonych do magazynowania produktów 
naftowych powinny być zachowane odległości nie 
mniejsze niż: 
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Lp. Rodzaj zbiornika przeznaczonego do magazynowania Klasa magazynowa- Odległość 
produktów naftowych nego produktu naf-

towego 

1 2 3 4 

1 Zbiornik naziemny o osi głównej pionowej z dachem sta- I i li 0,5 średnicy zbiorni-
łym lub pływającym ka 

2 Zbiornik naziemny o osi głównej pionowej z dachem sta- Ili 0,25 średnicy zbior-
łym nika 

3 Zbiornik naziemny o osi głównej pionowej z dachem sta- I i li 0,3 średnicy ściany 
łym otoczony ścianą osłonową wysokości co najmniej osłonowej 
4/5 wysokości zbiornika 

4 Zbiornik naziemny o osi głównej pionowej z dachem sta- 111 0,2 średnicy ściany 
łym otoczony ścianą osłonową wysokości co najmniej osłonowej 
4/5 wysokości zbiornika 

5 Zbiornik naziemny o osi głównej pionowej z dachem pły- I i li 0,3 średnicy ściany 
wającym otoczony ścianą osłonową wysokości co naj- osłonowej 
mniej 4/5 wysokości zbiornika 

6 Zbiornik naziemny o osi głównej pionowej z dachem pły- I 0,6 średnicy zbiorni-
wającym do magazynowania ropy naftowej ka 

7 Zbiornik naziemny o osi głównej pionowej z dachem pły- I 0,5 średnicy ściany 
wającym otoczony ścianą osłonową wysokości co naj- osłonowej 
mniej 4/5 wysokości zbiornika do magazynowania ropy 
naftowej 

8 Zbiornik naziemny o osi głównej poziomej I i li 1,0 m 

9 Zbiornik naziemny o osi głównej poziomej 111 0,5 m 

10 Zbiornik podziemny o osi głównej poziomej I, li i 111 0,5 m 

2. W przypadku zbiorników o różnych średnicach, 
do obliczenia odległości między nimi przyjmuje się 
średnicę największego zbiornika. 

§ 22. 1. Dopuszcza się usytuowanie zbiorników 
w grupach. Grupę zbiorników stanowią co najmniej 
dwa zbiorniki. 

3. Odległość między zbiornikami otoczonymi ścia
nami osłonowymi należy liczyć od ścian osłonowych 
tych zbiorników. 

4. Odległość od zbiornika otoczonego ścianą osło
nową o wysokości mniejszej niż 4/5 wysokości zbior
nika powinna być taka, jak dla takiego samego zbior
nika nieotoczonego taką ścianą. 

5. Zbiorniki naziemne wyposażone w wewnętrzne 
przekrycia pływające powinny być usytuowane w od
ległościach ustalonych dla zbiorników naziemnych 
o dachu stałym. 

Pojemność zbiornika w m3 

Do 3 200 
powyżej 3 200 do 5 OOO 
powyżej 5 OOO do 1 O OOO 
powyżej 10 OOO do 20 OOO 
powyżej 20 OOO do 32 OOO 
powyżej 32 OOO do 50 OOO 
powyżej 50 OOO 

2. Pojemność grupy zbiorników, bez względu na 
ich liczbę, rodzaj oraz sposób usytuowania, nie powin
na przekraczać 200 OOO m3. 

3. W przypadku gdy zbiorniki w grupie są usytu
owane w jednym rzędzie, odległość pomiędzy skraj
nymi zbiornikami nie powinna przekraczać 500 m. 

§ 23. 1. Grupy zbiorników przeznaczonych do ma
gazynowania ropy naftowej i produktów naftowych 
I i li klasy należy usytuować względem siebie, 
uwzględniając pojemność największego zbiornika, 
w odległości nie mniejszej niż: 

Odległość między grupami 
zbiorników w metrach 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
55 
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2. Odległości określone w ust. 1 mierzone są od 
płaszcza lub ściany osłonowej zbiornika. 

3. Odległość grupy zbiorników naziemnych o osi 
głównej pionowej, przeznaczonych do magazynowa
nia produktów naftowych I i li klasy, od grupy zbiorni
ków naziemnych, przeznaczonych do magazynowa
nia produktów naftowych Ili klasy, a także odległości 
między grupami zbiorników naziemnych przeznaczo
nych do magazynowania produktów naftowych 
Ili klasy, może być zmniejszona w stosunku do odle
głości określonych w ust. 1, jednak odległości te nie 
mogą być mniejsze niż odległość między zbiornikami 
o największej pojemności wewnątrz danej grupy 
zbiorników. 

4. Przy usytuowaniu zbiorników naziemnych o osi 
głównej pionowej ze ścianami osłonowymi, odległo
ści między grupami tych zbiorników mogą być zmniej
szone w stosunku do odległości określonych w ust. 1, 
jednak nie mogą być mniejsze niż odległość między 
zbiornikami o największej pojemności wewnątrz danej 
grupy zbiorników. 

5. Grupy zbiorników naziemnych o osi głównej po
ziomej powinny być usytuowane w odległości: 

1) 15 m - od grupy zbiorników naziemnych przezna
czonych do magazynowania produktów nafto
wych I i li klasy; 

2) 10 m-od grupy zbiorników naziemnych przezna
czonych do magazynowania produktów nafto
wych Ili klasy. 

6. Odległości między: 

1) grupami zbiorników podziemnych, 

2) grupami zbiorników naziemnych o osi głównej 
poziomej, a zbiornikami podziemnymi o osi głów
nej poziomej 

- ustala się w zależności od potrzeb technologicz
nych i wynikających z użytkowania tych zbiorników. 

§ 24. 1. Do zbiorników naziemnych, w których 
magazynuje się ropę naftową lub produkty naftowe 
I i li klasy, należy doprowadzić drogi pożarowe: 

1) z jednej strony, o dwóch pasach ruchu, jeżeli po
jemność zbiornika nie przekracza 10 OOO m3; 

2) z dwóch stron i o dwóch pasach ruchu, jeżeli po
jemność zbiornika przekracza 10 OOO m3 • 

2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się również do zbior
nika, w którym magazynuje się produkty naftowe 
Ili klasy. 

3. Odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni dro
gi pożarowej do grupy zbiorników naziemnych, 
w których magazynuje się ropę naftową lub produk
ty naftowe I i li klasy, mierzona od osi korony obwa
łowania lub ściany osłonowej, powinna wynosić co 
najmniej: 

1) 12 m - w przypadku usytuowania stanowiska roz
dzielczego urządzeń gaśniczych między drogą po
żarową a obwałowaniem lub ścianą osłonową; 

2) 10 m - w pozostałych przypadkach. 

4. Odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
pożarowej do grupy zbiorników naziemnych, przezna
czonych do magazynowania produktów naftowych 
Ili klasy oraz produktów naftowych o temperaturze za
płonu powyżej 373, 15 K (100 °C), powinna wynosić co 
najmniej 5 m, licząc od jej krawędzi do osi korony ob
wałowania lub ściany osłonowej. 

5. W przypadku usytuowania drogi pożarowej mię
dzy grupami zbiorników naziemnych, przeznaczonych 
do magazynowania produktów naftowych I i li klasy, 
a grupami zbiorników naziemnych przeznaczonych do 
magazynowania produktów naftowych Ili klasy, odle
głość od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi pożarowej 
do grupy zbiorników magazynowych produktów naf
towych I i li klasy powinna odpowiadać wymiarom 
określonym w ust. 3, a do grupy zbiorników produk
tów naftowych Ili klasy - wymiarom określonym 
w ust. 4. 

6. W przypadku zbiorników magazynowych oto
czonych ścianami osłonowymi, drogi pożarowe po
winny być usytuowane co najmniej o 0,3 m wyżej od 
rzędnej terenu posadowienia tych zbiorników. 

§ 25. Na terenie bazy paliw płynnych: 

1) sieć dróg wewnętrznych powinna tworzyć za
mknięty układ komunikacyjny, zgodnie z przepisa
mi odrębnymi dotyczącymi przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych; 

2) w przypadku skrzyżowania się drogi wewnętrznej 
z torem kolejowym należy zapewnić dodatkowy 
przejazd; 

3) do budynków i obiektów technologicznych powin
ny być doprowadzone drogi pożarowe spełniające 
wymagania określone w odrębnych przepisach 
dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych. 

§ 26. 1. Przy zbiornikach przeciwpożarowych ista
nowiskach czerpania wody powinny znajdować się 
place manewrowe, zgodnie z odrębnymi przepisami 
dotyczącymi przeciwpożarowego zaopatrzenia w wo
dę oraz dróg pożarowych. 

2. Stanowiska czerpania wody, o których mowa 
w ust. 1, powinny być tak zaprojektowane, aby była 
możliwość korzystania z nich w każdych warunkach 
atmosferycznych. 

§ 27. Place i drogi znajdujące się na terenie bazy 
paliw płynnych powinny być oświetlone i odwodnio
ne zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 28. Szerokość pasa urządzeń przeładunkowych 
dla: 

1) cystern drogowych określają wymagania techno
logiczne; 
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2) cystern kolejowych obejmuje międzytorze, podto
rze i pas terenów równoległych do torów ze
wnętrznych o szerokości 1,5 m, licząc od zewnętrz
nej szyny skrajnego toru, oraz 3 m poza skrajnymi 
stanowiskami nalewczymi. 

§ 29. Na terenie baz paliw płynnych mogą znajdo
wać się ogrodzenia wewnętrzne i drzewa liściaste, 
o ile nie będą one stanowić przeszkody podczas pro
wadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. 

§ 30. 1. Place składowe bębnów napełnionych pro
duktami naftowymi Ili klasy powinny być usytuowane 
w odległości co najmniej 3 m od ogrodzenia zewnętrz
nego, a w przypadku gdy bębny napełnione są pro
duktami naftowymi o temperaturze zapłonu powyżej 
373, 15 K (100 °C) odległości tego placu od ogrodzenia 
zewnętrznego ustala się według potrzeb technologicz
nych. 

2. Place przeznaczone do składowania bębnów po
winny posiadać utwardzoną i szczelną nawierzchnię 
z odpływem ścieków do kanalizacji deszczowo-prze
mysłowej. 

3. W granicach placu składowego należy układać 
nie więcej niż 6 stosów bębnów napełnionych produk
tami naftowymi. Stos bębnów powinien mieć długość 
nie większą niż 25 mi szerokość nie większą niż 15 m. 
Odległość między stosami bębnów na jednym placu 
składowym powinna wynosić co najmniej 5 m, a mię
dzy stosami ułożonymi na sąsiednich placach składo
wych - co najmniej 15 m. 

4. Bębny napełnione produktami naftowymi na
leży układać w stos w taki sposób, aby jego szero
kość nie była większa niż szerokość dwu rzędów, za
pewnione było przejście między każdymi dwoma 
rzędami o szerokości co najmniej metra, a wysokość 
stosu nie była większa niż 3 warstwy. Dla bębnów 
pustych dopuszcza się układanie stosu o wysokości 
4 warstw. 

5. Bębny napełnione produktami naftowymi Ili kla
sy składowane w budynkach lub pod wiatami mogą 
być układane w stos o wysokości 3 warstw. 

6. Bębny napełnione produktami naftowymi i bęb
ny puste należy składować oddzielnie odpowiednio 
oznaczając miejsca ich składowania. 

§ 31. Produkty naftowe I i li klasy przechowywane 
w opakowaniach jednostkowych, o których mowa 
w § 10, w ilości nieprzekraczającej 20 m3 mogą być 
składowane w specjalnie wydzielonych pomieszcze
niach magazynowych spełniających wymagania okre
ślone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej. 

Rozdział 3 

Zasilanie bazy paliw płynnych w energię elektryczną 
i wodę 

§ 32. Baza paliw płynnych wyposażona w stałe 
urządzenia gaśnicze pianowe i zraszaczowe powinna 

być zasilana w energię elektryczną z dwóch niezależ
nych źródeł, a w przypadku zasilania z jednego źródła 
energii elektrycznej powinna być dodatkowo wypo
sażona w agregat prądotwórczy o takiej mocy, aby 
możliwe było funkcjonowanie pompowni przeciwpo
żarowych i podstawowych urządzeń technologicz
nych. 

§ 33. 1. Baza paliw płynnych może być zasilana 
w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej lub z ujęć 
własnych wody. 

2. W bazie paliw płynnych ujęcia własne wody po
winny zapewniać zapotrzebowanie na wodę do celów 
sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych i gospo
darczych tej bazy. 

Rozdział 4 

Zabezpieczenie bazy paliw płynnych 

§ 34. 1. Obiekty technologiczne bazy paliw płyn
nych należy lokalizować w budynkach lub w wiatach 
albo na otwartych placach. 

2. W bazie paliw płynnych, miejsca, na których 
usytuowane są obiekty technologiczne, pasy urządzeń 
przeładunkowych ropy naftowej i produktów nafto
wych, i ich otoczenie powinny być skanalizowane 
i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w§ 38 ust. 1. 

§ 35. 1. Odległość między płaszczem zbiornika na
ziemnego o osi głównej pionowej a górną wewnętrz
ną krawędzią obwałowania zbiornika lub ściany osło
nowej powinna być co najmniej równa połowie wyso
kości płaszcza wystającego ponad koronę obwałowa
nia lub ściany osłonowej. 

2. W jednym obwałowaniu można usytuować 
zbiorniki naziemne o różnej pojemności, których łącz
na pojemność nie może przekraczać 10 OOO m3• 

3. Zbiorniki naziemne o różnych pojemnościach 
należy sytuować: 

1) o pojemności do 1 OOO m3 - najwyżej w 3 rzę
dach; 

2) o pojemności powyżej 1 OOO m3 do 3 200 m3 -

najwyżej w 2 rzędach; 

3) o pojemności ponad 3 200 m3 - w jednym rzę
dzie. 

4. Niedopuszczalne jest w jednym obwałowaniu 
sytuowanie zbiornika naziemnego przeznaczonego do 
magazynowania produktów naftowych I lub li klasy 
wraz ze zbiornikiem przeznaczonym do magazynowa
nia produktów naftowych Ili klasy lub o temperaturze 
zapłonu powyżej 373, 15 K (100 °C). 

5. Wymagana pojemność obwałowania wynosi 
dla: 

1) jednego zbiornika - 100 % jego pojemności; 
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2) dwóch zbiorników - 75 % ich łącznej pojemno
ści, ale nie mniej niż pojemność największego 
zbiornika; 

3) trzech i więcej zbiorników - 50 % ich łącznej po
jemności, ale nie mniej niż pojemność największe
go zbiornika. 

6. Korona obwałowania lub ściana osłonowa po
winna być wyższa od poziomu wylanej cieczy co naj
mniej o 0,45 m. 

7. Szerokość korony obwałowania powinna wyno
sić co najmniej metr. Na koronie obwałowania zbior
nika powinien znajdować się utwardzony chodnik 
o szerokości co najmniej 0,5 m. Dopuszcza się wyko
nanie pochylni wjazdowej po obu stronach korony ob
wałowania. 

8. Na koronę obwałowania powinny prowadzić 
wejścia z dwóch stron. 

§ 36. 1. Powierzchnia obwałowania powinna po
siadać spadki w kierunku wpustów kanalizacyjnych 
odprowadzających wodę opadową oraz oddzielne po
łączenie z zewnętrzną siecią kanalizacyjną. 

2. Przewody kanalizacyjne powinny być wyposa
żone w zasuwy zamykane od strony zewnętrznej ob
wałowania lub od ściany osłonowej i usytuowane 
w sposób nienaruszający ich struktury. 

3. Niedopuszczalne jest: 

1) instalowanie studzienek na przewodzie kanaliza
cyjnym między obwałowaniem a urządzeniem za
mykającym; 

2) umieszczanie w obwałowaniu urządzeń niezwią
zanych z instalacją technologiczną. 

§ 37. 1. Obwałowanie powinno być tak wykonane, 
aby uniemożliwiało przenikanie ropy naftowej lub 
produktów naftowych do gruntu, wód powierzchnio
wych i gruntowych. 

2. Nie jest wymagane stosowanie obwałowań dla 
zbiorników naziemnych dwupłaszczowych o osi głów
nej poziomej i zbiorników naziemnych o osi głównej 
pionowej ze ścianami osłonowymi. 

§ 38. 1. W otoczeniu obiektów technologicznych, 
tam gdzie mogą wystąpić wycieki ropy naftowej i pro
duktów naftowych, należy wykonać uszczelnienie te
renu zabezpieczające przed przenikaniem produktów 
naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i grun
towych. 

2. Na przewodach odprowadzających ścieki na ze
wnątrz bazy paliw płynnych powinna znajdować się 
oczyszczalnia ścieków zapewniająca redukcję zanie
czyszczeń do wartości określonych przez właściwy or
gan administracji publicznej. 

3. Sieć kanalizacyjna powinna być wyposażona 
w zamknięcia wodne znajdujące się: 

1) w przewodach kanalizacyjnych służących do odpro
wadzenia ścieków z powierzchni obwałowanych; 

2) w przewodach kanalizacyjnych odpływowych przy 
obiektach technologicznych; 

3) w przewodach kanalizacyjnych odprowadzających 
ścieki z nalewni cystern kolejowych i drogowych; 

4) w przewodach kanalizacyjnych przed i za oddziela
czem produktów naftowych; 

5) w głównych trasach kanalizacyjnych co 200 m; 

6) w studzienkach węzłowych łączących główne tra
sy kanalizacyjne; 

7) na przykanalikach wpustów usytuowanych w stre
fach zagrożonych wybuchem. 

4. Na przewodach kanalizacyjnych odprowadzają
cych ścieki z kratek ściekowych w pomieszczeniach, 
w których podłoga jest położona poniżej rzędnej ota
czającego terenu, należy stosować armaturę zaporo
wą. Armatura zaporowa powinna być instalowana na 
zewnątrz budynków. 

§ 39. 1. Zbiorniki naziemne z dachem stałym, prze
znaczone do magazynowania produktów naftowych 
I i li klasy, powinny być wyposażone w urządzenia od
dechowe i zabezpieczające przed przedostaniem się 
ognia do strefy gazowej zbiornika. 

2. Zbiorniki naziemne o osi głównej poziomej oraz 
zbiorniki podziemne, przeznaczone do magazynowa
nia produktów naftowych I i li klasy, powinny być wy
posażone w zawory oddechowe nadciśnieniowo-pod
ciśnieniowe i urządzenia zabezpieczające przed prze
dostaniem się ognia do strefy gazowej zbiorników, 
z uwzględnieniem rodzaju spalania. Zawory oddecho
we dla zbiorników podziemnych o osi głównej pozio
mej powinny być zainstalowane na wysokości co naj
mniej 4 m od poziomu terenu. 

3. Dopuszcza się łączenie przewodów oddecho
wych zbiorników magazynowych oddzielnie dla paliw 
płynnych I klasy i oddzielnie łączenie przewodów od
dechowych zbiorników magazynowych dla paliw 
płynnych li klasy, pod warunkiem zabezpieczenia prze
wodów łączących przestrzenie gazowe zbiorników pa
liw płynnych I klasy przed rozprzestrzenianiem się 
ognia i fali ciśnienia. 

4. Zbiorniki z dachem pływającym zabezpieczone 
dodatkowo kopułą ochronną umożliwiającą przewie
trzanie przestrzeni pomiędzy kopułą a dachem pływa
jącym, przeznaczone do magazynowania produktów 
naftowych I klasy, powinny posiadać uszczelnienie 
wstępne i dodatkowe dachu pływającego. Uszczelnie
nie dodatkowe powinno być umieszczone powyżej 
uszczelnienia wstępnego. 

5. Uszczelnienia, o których mowa w ust. 4, powin
ny być wykonane tak, aby ograniczały o 95 % straty 
parowania przechowywanych produktów, w porów
naniu do takich samych zbiorników o dachu stałym 
nieposiadającym przekrycia pływającego. 
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6. Zbiorniki z dachem stałym, przeznaczone do 
magazynowania produktów naftowych I klasy powin
ny być połączone z instalacją odzysku par zabezpie
czone przed rozprzestrzenianiem się fali wybuchu lub 
posiadać przekrycie pływające z uszczelnieniem wstęp
nym wykonanym w sposób ograniczający o 90 % stra
ty parowania przechowywanych produktów, w porów
naniu z takim samym zbiornikiem z dachem stałym 
nieposiadającym przekrycia pływającego. 

7. Zbiorniki naziemne i podziemne, przeznaczone 
do magazynowania produktów naftowych Ili klasy lub 
o temperaturze zapłonu powyżej 100 °C, powinny być 
wyposażone co najmniej w kominki wentylacyjne. 

8. Zbiorniki z dachem stałym oraz zbiorniki o osi 
głównej poziomej przeznaczone do magazynowania 
produktów naftowych Ili klasy podgrzewanych powy
żej temperatury zapłonu powinny być wyposażone co 
najmniej w kominki wentylacyjne oraz w urządzenia 
zabezpieczające przed przedostaniem się ognia do 
strefy gazowej zbiornika. 

9. Zbiorniki z dachem pływającym powinny być 
wyposażone w zawory napowietrzająco-odpowietrza
jące. Zawory te nie wymagają zabezpieczenia przed 
przedostaniem się ognia, jeżeli znajdują się w strefie 
chronionej stałą instalacją gaśniczą pianową. 

10. Liczba zaworów oddechowych lub kominków 
wentylacyjnych, urządzeń zabezpieczających przed 
przedostawaniem się ognia do strefy gazowej zbiorni
ka, ich parametry pracy i konstrukcje powinny być do
stosowane do charakterystyki technicznej zbiornika, 
warunków eksploatacji, właściwości magazynowane
go produktu, warunków klimatycznych oraz rodzaju 
spalania przewidywanego w ocenie ryzyka. 

§ 40. 1. Do izolacji cieplnej zbiorników stosuje się 
materiały co najmniej trudno zapalne i nierozprze
strzeniające ognia oraz odporne na działanie produk
tów naftowych. 

2. Podpory, na których są ustawione zbiorniki na
ziemne przeznaczone do magazynowania produktów 
naftowych I i li klasy, powinny posiadać klasę odpor
ności ogniowej co najmniej R 120. 

3. Na zbiornikach naziemnych o osi głównej pio
nowej umieszcza się napisy informujące o klasie ma
gazynowanego produktu naftowego oraz o jego po
jemności. Wysokość znaków graficznych powinna wy
nosić co najmniej metr. Przy zbiornikach naziemnych 
o osi głównej poziomej i podziemnych umieszcza się 
odpowiednie tablice informacyjne. 

§ 41. 1. Zbiorniki wyposaża się w urządzenia: 

1) do pomiaru ilości cieczy przechowywanej w zbior
niku; 

2) do sygnalizacji najniższego i najwyższego dopusz
czalnego poziomu napełnienia zbiornika; 

3) określone w przepisach odrębnych wymienionych 
w§ 4 ust. 1. 

2. Zbiorniki, a także obiekty technologiczne i bu
dynki powinny być chronione przed wyładowaniami 
atmosferycznymi, elektrycznością statyczną oraz prze
pięciami, zgodnie z wymaganiami określonymi w Pol
skich Normach. 

3. Zbiorniki podziemne nie mogą być usytuowane 
w odległości mniejszej niż 3 m od fundamentów bu
dynków. 

Rozdział 5 

Rurociągi technologiczne na terenie bazy paliw 
płynnych 

§ 42. Rurociągi technologiczne należy wykonywać 
z rur stalowych. Dopuszcza się wykonywanie rurocią
gów technologicznych z innych materiałów charaktery
zujących się niezbędnymi właściwościami wytrzymało
ściowymi, odpornością chemiczną i odpornością na 
działanie ognia oraz przewodnictwem elektrycznym. 

§ 43. 1. Rurociągi technologiczne na terenie baz 
paliw płynnych mogą być naziemne lub podziemne. 

2. Rurociągi technologiczne naziemne powinny 
być tak usytuowane, aby nie utrudniały dostępu do 
obiektów budowlanych i prowadzenia akcji gaśni
czych przez jednostki straży pożarnej. 

3. Rurociągi technologiczne przeznaczone dla pro
duktów naftowych I i li klasy nie powinny być układa
ne z rurociągami przeznaczonymi dla: paliw gazo
wych, pary, wody ciepłej, kablami energetycznymi 
oraz rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi; 
rurociągi te powinny być uziemione i zabezpieczone 
przed zetknięciem się z przewodami elektrycznymi. 

4. Podpory rurociągów technologicznych powinny 
być wykonane z materiałów niepalnych. 

§ 44. 1. Zbiorniki w grupie o pojemności 3 200 m3 

i większej powinny być łączone bezpośrednio z ruro
ciągiem technologicznym ułożonym na zewnątrz ob
wałowania zbiornika lub jego ściany osłonowej. 

2. Rurociągi technologiczne usytuowane w obwa
łowaniu zbiorników powinny być układane jako na
ziemne. W miejscu przejścia rurociągów przez obwa
łowanie zbiornika powinny być przewidziane podpory 
stałe, a przejścia rurociągów przez ściany osłonowe 
i obwałowania powinny być szczelne. 

3. Niedopuszczalne jest: 

1) przeprowadzanie rurociągów technologicznych 
przez obwałowania zbiornika i jego ściany osłono
we w rurach ochronnych; 

2) układanie rurociągów technologicznych nad lub 
pod budynkiem, chyba że są one funkcjonalnie 
z nim związane. 

4. Odległość rurociągu technologicznego od fun
damentów budynku w rzucie poziomym nie może być 
mniejsza niż 3 m. 
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§ 45. 1. Rurociąg technologiczny stalowy chroni 
się przed korozją z zewnątrz za pomocą odpowiednio 
dobranej powłoki ochronnej właściwej dla warunków 
jego użytkowania. W przypadku części podziemnej ru
rociągu technologicznego stalowego można stosować 
równocześnie ochronę katodową. 

2. Bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu tech
nologicznego stalowego w gruncie przeprowadza się 
badanie szczelności powłoki ochronnej. 

3. Rurociąg technologiczny podziemny ułożony 
w strefach oddziaływania prądów błądzących powi
nien być wyposażony w systemy ochrony katodowej. 
W przypadku zastosowania ochrony katodowej, po
winna ona być wykonana zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Polskich Normach. 

4. Rurociąg technologiczny podziemny, dla które
go stosuje się ochronę katodową, powinien: 

1) posiadać ciągłość elektryczną; 

2) być odizolowany elektrycznie od obiektów niewy
magających ochrony oraz od wszelkich konstruk
cji i elementów o małej rezystancji przejścia 
względem ziemi. 

Rozdział 6 

Urządzenia gaśnicze i zraszaczowe 

§ 46. 1. Zbiorniki naziemne o osi głównej piono
wej, przeznaczone do magazynowania ropy naftowej 
i produktów naftowych I i li klasy, a także produktów 
naftowych Ili klasy podgrzewanych powyżej tempera
tury zapłonu, powinny być wyposażone w stałe lub 
półstałe urządzenia gaśnicze pianowe. 

2. Stałe urządzenia gaśnicze pianowe należy sto
sować dla zbiorników o dachu stałym o pojemności 
ponad 3 200 m3 oraz dla zbiorników o dachu pływają
cym o pojemności ponad 10 OOO m3• 

3. Półstałe urządzenia gaśnicze pianowe należy 
stosować dla zbiorników o dachu stałym i pływającym 
o pojemności mniejszej od określonej w ust. 2. 

4. Przestrzenie między ścianą osłonową a płasz
czem zbiornika zabezpiecza się stałym lub półstałym 
urządzeniem gaśniczym pianowym. 

5. Wielostanowiskowe fronty załadunku i rozła
dunku cystern drogowych i kolejowych produktami 

Średnica zbiornika w metrach 

do 8 

powyżej 8 do 18 

powyżej 18 do 25 

powyżej 25 do 32 

powyżej 32 do 40 

powyżej 40 do 45 

powyżej 45 do 52 

powyżej 52 

naftowymi I i li klasy powinny być wyposażone w sta
łe urządzenia gaśnicze pianowe lub działka pianowe. 

6. Dopuszcza się stosowanie półstałej instalacji ga
śniczej pianowej na zbiorniku o dachu stałym o po
jemności do 10 OOO m3 z produktami naftowymi 
I i li klasy, pod warunkiem utrzymania w bazie paliw 
płynnych zawodowej straży pożarnej lub zawodowej 
służby ratowniczej, która w okresie nie dłuższym niż 
5 minut zapewni podawanie środków gaśniczych 
w określonym czasie i o wymaganej intensywności. 

§ 47. 1. Środkiem gaśniczym stosowanym w urzą
dzeniach gaśniczych pianowych powinna być piana 
ciężka, zgodnie z wymaganiami określonymi w Pol
skich Normach dotyczących środków pianotwórczych 
do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzch
niowego gaszenia cieczy palnych niemieszających się 
z wodą, o stężeniu roztworu środka pianotwórczego 
zalecanym przez wytwórcę tego środka. 

2. Zapas środka pianotwórczego powinien wystar
czać na okres co najmniej trzydziestominutowego je
go zużycia, a zapas wody, na dwugodzinne zużycie do 
gaszenia pożaru największego zbiornika i jego obwa
łowania. 

§ 48. W celu ustalenia intensywności podawania 
wodnego roztworu środka pianotwórczego należy 
przyjmować: 

1) 6,6 dm 3/min/m 2 do gaszenia zbiornika o dachu 
stałym o średnicy do 20 m, a dla zbiorników 
o większych średnicach - na każdy dodatkowy 
metr 0,2 dm 3/min/m 2; 

2) 6,6 dm 3/min/m 2 do gaszenia zbiornika o dachu pły
wającym, przyjmując powierzchnię pomiędzy 
płaszczem a burtą ochronną na pontonie dachu; 

3) 3,0 dm3/min/m 2 do gaszenia przestrzeni między 
zbiornikiem naziemnym a otaczającą go ścianą 
osłonową; 

4) 3 dm 3/min/m 2 do gaszenia powierzchni obwało
wania bez uwzględnienia powierzchni zbiornika; 

5) 6,6 dm 3/min/m 2 do gaszenia powierzchni obwało
wania zbiorników naziemnych o osi głównej po
ziomej. 

§ 49. Liczba punktów doprowadzenia środka pia
notwórczego powinna wynosić co najmniej: 

1) dla zbiorników z dachem stałym: 

Liczba punktów 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

co 20 m 

romankacperski
Podświetlony
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2) dla zbiorników z dachem pływającym: 

Średnica zbiornika w metrach 

do 17 

powyżej 17 do 25 

powyżej 25 do 33 

powyżej 33 do 42 

powyżej 42 do 50 

powyżej 50 do 58 

powyżej 58 do 66 

powyżej 66 

§ 50. Sieć rurociągów rozprowadzających wodny 
roztwór środka pianotwórczego powinna być: 

1) obwodowa z dopuszczalnymi odgałęzieniami nie 
dłuższymi jednak niż 300 m; 

2) zasilana z pompowni dwoma niezależnymi prze
wodami; 

3) stale wypełniona roztworem środka pianotwór
czego, jeżeli odległość od pompowni do najdal
szego stanowiska rozdzielczego przekracza 
500 m; 

4) wyposażona w hydranty z nasadami tłocznymi 
DN 75 w odległości co 100 m na sieci obwodowej 
i odgałęzionej, wraz z szafkami wyposażonymi 
w węże tłoczne DN 75 i prądownice pianowe; 

5) odporna na działanie korozyjne środków piano
twórczych. 

§ 51. 1. W stałe urządzenia zraszaczowe należy wy
posażyć: 

Pojemność zbiornika w m3 

do 3 200 

powyżej 3 200 do 5 OOO 

powyżej 5 OOO do 1 O OOO 

powyżej 1 O OOO do 20 OOO 

powyżej 20 OOO do 32 OOO 

powyżej 32 OOO do 50 OOO 

powyżej 50 OOO 

2. Zbiorniki o wysokości ponad 12 m należy wyposa
żyć co najmniej w dwa rurociągi ze zraszaczami, w tym 
jeden usytuowany w połowie wysokości zbiornika. 

3. Do rurociągów, o których mowa w ust. 2, należy 
doprowadzić wodę o łącznej wydajności 60 dm 3/h/m 2 

powierzchni płaszcza zbiornika. 

4. Należy stosować zraszacze o średnicy otworu co 
najmniej 6 mm. 

Liczba punktów 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

co 26 m 

1) zbiorniki naziemne z dachem stałym przeznaczone 
do magazynowania produktów naftowych I i li klasy; 

2) zbiorniki naziemne z dachem pływającym prze
znaczone do magazynowania ropy naftowej oraz 
produktów naftowych I i li klasy. 

2. Zbiorniki naziemne otoczone ścianami osłono
wymi stalowymi zrasza się, gdy ściany te są o 1/5 niż
sze od zbiornika; przy równych wysokościach zbiorni
ka i ścian osłonowych zrasza się ściany osłonowe. 

3. Intensywność zraszania stalowej ściany osłono
wej zbiornika powinna być co najmniej o 30 % więk
sza niż przewiduje się dla zraszania powierzchni płasz
cza zbiornika. 

4. Nie jest wymagane stosowanie urządzeń zrasza
czowych dla zbiorników naziemnych izolowanych 
cieplnie. 

§ 52. 1. Jednostkowe zużycie wody przez urządze
nia zraszaczowe jest uzależnione od pojemności zbior
nika i wynosi: 

Jednostkowe zużycie wody w dm 3/h/m 2 

powierzchni płaszcza zbiornika 

60 

58 

56 

54 

50 

45 

40 

5. Zraszaczy, o których mowa w ust. 2, nie stosuje 
się dla zbiorników ze ścianami osłonowymi. 

§ 53. 1. Woda przeznaczona dla urządzeń zraszaczo
wych, o których mowa w § 51 ust. 1, może pochodzić: 

1) ze zbiorników przeciwpożarowych usytuowanych 
przy pompowni przeciwpożarowej, z dwugodzin
nym zapasem wody; 
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2) z dowolnej sieci wodociągowej, jeżeli zapewniony 
będzie nieprzerwany pobór wody co najmniej 
przez dwie godziny o wystarczającej wydajności 
i ciśnieniu; 

3) z otwartych zbiorników wodnych, rzek, jezior, ba
senów portowych oraz z kanałów. 

2. Łączne zużycie wody należy ustalić jako sumę 
największego zużycia wody przeznaczonej do zrasza
nia największego zbiornika oraz wszystkich zbiorni
ków sąsiednich usytuowanych w odległości mniejszej 
od jednej średnicy tego zbiornika. 

3. Sieć wodociągowa rozprowadzająca wodę prze
znaczoną do zraszania zbiornika powinna spełniać wy
magania określone w § 50 pkt 1 i 2 i być stale wypeł
niona wodą. 

§ 54. 1. Stanowisko rozdzielcze urządzeń gaśni
czych pianowych i zraszaczowych należy sytuować 
w odległości co najmniej 10 mod krawędzi zewnętrz
nej korony obwałowania zbiornika lub krawędzi ścia
ny osłonowej otaczającej ten zbiornik. 

2. Stanowisko rozdzielcze, o którym mowa w ust. 1, 
powinno być wykonane z materiałów niepalnych przy 
zapewnieniu klasy odporności ogniowej co najmniej 
REI 120 i wyposażone w telefon oraz oświetlone. 

§ 55. 1. Pompownie przeciwpożarowe: 

1) należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 
25 m od osi obwałowania zbiornika lub jego ścia
ny osłonowej; 

2) mogą być wbudowane w inny obiekt budowlany, 
pod warunkiem zabezpieczenia tego obiektu ele
mentami oddzieleń przeciwpożarowych o klasie 
odporności ogniowej co najmniej REI 120. 

2. Agregaty pompowe, w tym jeden rezerwowy, 
wyposaża się w silniki o napędzie elektrycznym lub 
spalinowym. Silniki o napędzie elektrycznym podłącza 
się do rozdzielnicy zasilanej dwustronnie. W przypad
ku braku dwustronnego zasilania, funkcje dodatkowe
go źródła energii elektrycznej powinien spełniać agre
gat prądotwórczy. 

3. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania 
środka pianotwórczego powinny być zlokalizowane 
w pompowni przeciwpożarowej. 

§ 56. 1. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne powin
ny być usytuowane przy pompowni przeciwpożarowej 
z zapasem wody zapewniającym jednoczesną dwugo
dzinną pracę pomp pianowych i urządzeń zraszaczo
wych. 

2. W przypadku zastosowania półstałych urządzeń 
gaśniczych pianowych, dwugodzinny zapas wody do 
celów przeciwpożarowych dla zbiorników i ich po
wierzchni obwałowanych powinien być zgromadzony 
w przeciwpożarowych zbiornikach wodnych w obrę
bie grup tych zbiorników lub być dostępny z we-

wnętrznej sieci hydrantowej przeciwpożarowej, za
pewniającej odpowiednią wydajność. 

3. Zapas wody zgromadzony w przeciwpożaro
wych zbiornikach wodnych w obrębie chronionych 
obiektów przeznaczonych do zewnętrznego gaszenia 
pożaru w innych przypadkach niż określone w ust. 1 
i 2 powinien być ustalony zgodnie z przepisami, o któ
rych mowa w § 25. 

4. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne powinny 
spełniać wymagania określone w Polskich Normach. 

§ 57. W przypadku gdy baza paliw płynnych jest 
usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie innego za
kładu i jest z nim funkcjonalnie związana, a zakład ten 
posiada czynne urządzenia gaśnicze pianowe, które 
mogą być użyte w tej bazie podczas gaszenia pożaru, 
to urządzenia pianowe bazy paliw płynnych powinny 
być dostosowane do urządzeń gaśniczych pianowych 
tego zakładu. 

§ 58. 1. Uruchomienie i sterowanie urządzeniami 
gaśniczymi pianowymi i zraszaczowymi powinno od
bywać się za pomocą urządzeń sterowniczych umiesz
czonych: 

1) w pompowni; 

2) na stanowisku kierowania zakładowej straży po
żarnej oraz służby ratowniczej lub dyspozytorni 
bazy paliw płynnych; 

3) na każdym stanowisku rozdzielczym; 

4) w rejonie nalewaków cystern kolejowych i drogo
wych; 

5) w rejonie obiektów technologicznych i budynków 
bazy paliw płynnych, które znajdują się w zasięgu 
hydrantów. 

2. W stałych urządzeniach gaśniczych pianowych 
i zraszaczowych zasuwa odcinająca stanowisko roz
dzielcze od sieci obwodowej powinna być uruchamia
na za pomocą urządzeń elektrycznych: 

1) z dyspozytorni bazy paliw płynnych; 

2) ze stanowiska kierowania zakładowej straży po
żarnej lub zakładowej służby ratowniczej; 

3) ze stanowiska rozdzielczego. 

3. Za pomocą urządzeń elektrycznych powinny być 
uruchamiane także zasuwy na rurociągach podają
cych na zbiornik pianę i wodę do zraszania. 

§ 59. Urządzenia przeciwpożarowe baz paliw płyn
nych usytuowanych w portach morskich i śródlądo
wych powinny uwzględniać zabezpieczenie przeciw
pożarowe największego zbiornikowca, którego obsłu
ga jest dopuszczalna w danej bazie paliw płynnych 
w zakresie przeładunku ropy naftowej i produktów 
naftowych I i li klasy oraz gazu płynnego. 
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§ 60. Do zabezpieczenia przeciwpożarowego 
obiektów technologicznych należy stosować gaśnice 
przewoźne i urządzenia gaśnicze z chemicznymi środ
kami gaśniczymi. 

Rozdział 7 

Urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej 

§ 61. Urządzeniami sygnalizacji alarmowo-pożaro
wej, jakie powinny być stosowane w bazach paliw 
płynnych, są lokalne sieci: 

1) sygnalizacji alarmowej - akustycznej i świetlnej; 

2) łączności telefonicznej z centralą telefoniczną bazy 
paliw płynnych mającą bezpośrednie połączenie 
ze stanowiskiem kierowania komendy powiatowej 
lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 62. 1. Lokalną sieć sygnalizacji alarmowej - aku
stycznej i świetlnej na terenie bazy paliw płynnych po
winny stanowić: 

1) elektryczna syrena alarmowa; 

2) świetlna sygnalizacja w miejscach ogólnie widocz
nych; 

3) przyciski uruchamiające syreny alarmowe i sygna
lizację świetlną, rozmieszczone odpowiednio na 
terenie bazy paliw płynnych. 

2. W lokalnej sieci łączności telefonicznej na tere
nie bazy paliw płynnych powinna być zapewniona nie
przerwana łączność za pomocą aparatów telefonicz
nych zainstalowanych: 

1) na stanowisku kierowania zakładowej straży po
żarnej lub zakładowej służby ratowniczej; 

2) przy każdym stanowisku rozdzielczym instalacji 
przeciwpożarowej; 

3) w pompowni przeciwpożarowej; 

4) w centralnej dyspozytorni lub operatorni bazy pa
liw płynnych; 

5) w pompowniach i rozdzielniach produktów nafto
wych; 

6) na stanowiskach załadunku i rozładunku cystern 
kolejowych i drogowych; 

7) w magazynach olejów; 

8) w innych, szczególnie zagrożonych pożarem 
obiektach bazy paliw płynnych. 

Rozdział 8 

Zabezpieczenie zbiorników przed korozją 

§ 63. 1. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania 
ropy naftowej i produktów naftowych należy budować 

z materiałów odpornych na działanie przechowywa
nych w nich produktów oraz czynników korozyjnych 
środowiska podczas ich eksploatacji albo zabezpie
czać je powłoką ochronną, charakteryzującą się od
pornością na te czynniki. 

2. Zbiorniki naziemne przeznaczone do magazyno
wania produktów naftowych I klasy powinny być za
bezpieczone powłokami ochronnymi o zdolności od
bijania promieniowania cieplnego wynoszącej co naj
mniej 70 %. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zbiorników 
przeznaczonych do magazynowania produktów nafto
wych I klasy połączonych z instalacją odzyskiwania 
par. 

4. Pokrycia stosowane do zabezpieczania we
wnętrznych powierzchni zbiorników przeznaczonych 
do magazynowania produktów naftowych powinny 
spełniać wymagania określone w Polskich Normach 
w zakresie zdolności do odprowadzania ładunków 
elektrostatycznych. 

§ 64. 1. Nowo budowane zbiorniki stalowe powin
ny być zabezpieczone przed korozją za pomocą odpo
wiednio dobranych powłok ochronnych oraz wyposa
żone w zabezpieczenie przeciwkorozyjne zewnętrz
nych powierzchni stykających się z gruntem za pomo
cą ochrony katodowej, odpowiednio do wymagań 
określonych w Polskich Normach dotyczących tych za
bezpieczeń. 

2. Ochrona katodowa nie jest wymagana, jeżeli ze
wnętrzna powierzchnia zbiornika stykająca się z zie
mią posiada powłokę, której szczelność jest monitoro
wana w czasie jego użytkowania. 

DZIAŁ Ili 

Bazy gazu płynnego 

Rozdział 1 

Warunki ogólne 

§ 65. 1. Bazy i rozlewnie gazu płynnego sytuuje się 
na terenach płaskich bez zagłębień. 

2. Do baz i rozlewni gazu płynnego stosuje się od
powiednio§ 13-16, § 25-27, § 29, § 32 i 33 oraz§ 59. 

§ 66. Gaz płynny może być magazynowany 
w zbiornikach naziemnych, podziemnych, naziemnych 
przysypanych oraz w butlach dopuszczonych do eks
ploatacji przez organ właściwej jednostki dozoru tech
nicznego. 

§ 67. Bazy gazu płynnego powinny być wyposażo
ne w: 

1) urządzenia i instalacje przeciwpożarowe wodne, 
przy czym przeciwpożarowe hydranty i działka 
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wodne powinny być rozmieszczone w odległości 
co najmniej 20 m od chronionych obiektów, lecz 
nie dalej niż 100 m; 

2) urządzenia wykrywające i alarmujące o niekontro
lowanym wycieku gazu płynnego z odcięciem je
go dopływu. 

Rozdział 2 

Magazynowanie gazu płynnego w zbiornikach 

§ 68. Zbiornik lub grupa zbiorników przeznaczo
nych do magazynowania gazu płynnego, z wyjątkiem 
zbiorników, o których mowa w § 69 ust. 1, powinny 
znajdować się na terenie ogrodzonym i posiadającym 
drogi pożarowe. 

§ 69. 1. Liczba zbiorników naziemnych w grupie 
zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu 
płynnego nie powinna przekraczać 6 sztuk. 

2. Odległość między grupami zbiorników naziem
nych powinna wynosić co najmniej: 

1) 7,5 m - dla łącznej pojemności zbiorników w gru
pie do 30 m3; 

2) 15 m - dla łącznej pojemności zbiorników w gru
pie powyżej 30 m3 do 450 m3; 

3) 22,5 m - dla łącznej pojemności zbiorników 
w grupie powyżej 450 m3 do 2 250 m3; 

4) 30 m - dla łącznej pojemności zbiorników w gru
pie powyżej 2 250 m3• 

3. Odległości wymienione w ust. 2 mogą być 
mniejsze o połowę, pod warunkiem zastosowania 
ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie od
porności ogniowej co najmniej REI 120. 

§ 70. Teren pod zbiornikiem naziemnym powinien 
być wolny od zagłębień i studzienek kanalizacyjnych, 
wodociągowych i ciepłowniczych, a nawierzchnia te
go terenu powinna być pokryta żwirem lub podsypką 
piaskową bez zanieczyszczeń materiałami łatwo zapal
nymi. 

§ 71. 1. Zewnętrzne powierzchnie zbiorników na
ziemnych i podziemnych stalowych przeznaczonych 
do magazynowania gazu płynnego zabezpiecza się 
przed korozją za pomocą odpowiednio dobranych po
włok ochronnych zgodnie z wymaganiami określony
mi w Polskich Normach. 

2. Zewnętrzne powierzchnie zbiorników naziem
nych przeznaczonych do magazynowania gazu płyn
nego powinny być pokryte farbami o zdolności odbi
jania promieniowania cieplnego wynoszącej co naj
mniej 70 %. 

3. Jeżeli zbiorniki podziemne stalowe są narażone 
na zwiększone zagrożenie korozją ze względu na wy-

stępowanie prądów błądzących lub obecność bakterii 
redukujących siarczany, należy zastosować odpowied
nie systemy ochrony katodowej eliminujące ten ro
dzaj zagrożenia korozyjnego. 

§ 72. Zbiornik przeznaczony do magazynowania 
gazu płynnego powinien być wyposażony w: 

1) zawory bezpieczeństwa; 

2) zawory odcinające; 

3) poziomowskaz z niezależnym wskaźnikiem mak
symalnego dopuszczalnego napełnienia, z wyjąt
kiem płynowskazów rurkowych lub wzierniko
wych; 

4) automatycznie działające zawory zabezpieczające 
przed niekontrolowanym wypływem gazu płynne
go w przypadku awarii (zawory zwrotne lub nad
miarowe) na króćcach fazy ciekłej, z wyjątkiem za
worów odwadniających; 

5) manometr. 

§ 73. Zbiornik przeznaczony do magazynowania 
gazu płynnego o pojemności powyżej 1 O m3 wyposa
ża się w instalację odwadniającą z dwoma zaworami 
odcinającymi, zainstalowanymi w odległości co naj
mniej 0,6 m od siebie. 

§ 7 4. 1. Zbiornik lub grupa zbiorników naziemnych 
przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego 
o łącznej pojemności powyżej 15 m3 do 110 m3 powin
ny mieć zapewnione przeciwpożarowe zaopatrzenie 
w wodę ustalone zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Zbiornik lub grupa zbiorników naziemnych prze
znaczonych do magazynowania gazu płynnego o po
jemności powyżej 110 m3 powinny być chronione 
urządzeniami zraszaczowymi lub działkami wodnymi. 
Zapotrzebowanie jednostkowe na wodę określa się na 
8 dm 3/min/m 2 powierzchni zbiornika przeznaczonego 
do magazynowania gazu płynnego na okres 2 godzin. 
Zapotrzebowanie na wodę określone dla danego 
zbiornika powinno zapewnić równoczesną ochronę 
sąsiednich zbiorników w grupie. 

3. Nie jest wymagane stosowanie urządzeń zrasza
czowych dla zbiorników naziemnych izolowanych 
cieplnie przeznaczonych do magazynowania gazu 
płynnego. Warstwa izolacyjna powinna posiadać kla
sę odporności ogniowej co najmniej El 120. 

§ 75. Podpory, na których jest ustawiony zbiornik 
naziemny przeznaczony do magazynowania gazu 
płynnego, powinny posiadać klasę odporności ognio
wej co najmniej R 120. 

§ 76. 1. Odległość zbiorników z gazem płynnym od 
budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania 
zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej po
winna wynosić co najmniej: 
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Nominalna pojemność 
zbiornika w m3 

Zbiorniki naziemne 

od budynków od budynków 
mieszka I nych zamieszkania 
jednorodzin- zbiorowego 
nych w me- oraz obiektów 

trach użyteczności 
publicznej 
w metrach 

1 2 3 

Do 65 30 60 
powyżej 65 do 100 40 80 
powyżej 100 do 250 60 100 
powyżej 250 do 500 100 150 
powyżej 500 do 1 OOO 150 200 
powyżej 1 OOO do 3 OOO 200 300 
powyżej 3 OOO 300 300 

2. Odległość zbiorników przeznaczonych do maga
zynowania gazu płynnego od innych niż wymienione 
w ust. 1 budynków, ogrodzeń i dróg publicznych po
winna wynosić co najmniej: 

1) 30 m w przypadku zbiornika naziemnego przezna
czonego do magazynowania gazu płynnego; 

2) 15 m w przypadku zbiornika podziemnego prze
znaczonego do magazynowania gazu płynnego. 

Rozdział 3 

Magazynowanie gazu płynnego w butlach 

§ 77. 1. Butli przeznaczonych do napełniania ga
zem płynnym nie wolno używać i przechowywać 
w warunkach wpływających ujemnie na ich wytrzy
małość. 

2. W magazynach, w których składowane są butle 
z gazem płynnym o łącznej masie powyżej 1 350 kg, 
butle pełne i puste zawierające tylko fazę gazową po
winny być składowane oddzielnie w miejscach ozna
kowanych. 

§ 78. Miejsca parkowania i postoju pojazdów i na
czep załadowanych butlami z gazem płynnym powin
ny spełniać wymagania bezpieczeństwa przewidziane 
dla magazynów na placach otwartych. 

§ 79. Łączna masa gazu płynnego w butlach, która 
może być magazynowana w pomieszczeniach, nie po
winna przekraczać 5 500 kg. 

§ 80. 1. Butle z gazem płynnym mogą być składo
wane na utwardzonych placach otwartych, pod zada
szeniem lub w budynkach przystosowanych do tego 
celu. 

2. Na placach otwartych butle z gazem płynnym 
niebędące w paletach powinny być składowane w od
dzielnych stosach, oddalonych od siebie co najmniej 
o 1,5 m. Masa gazu płynnego w stosie nie może prze
kraczać 5 500 kg. 

Zbiorniki podziemne Zbiorniki naziemne 
i podziemne 

od budynków od budynków między zbiornikami 
mieszkalnych zamieszkania w metrach 
jedno rodzin- zbiorowego 
nych w me- oraz obiektów 

trach użyteczności 
publicznej 
w metrach 

4 5 6 

15 30 1/4 sumy średnic 
20 35 dwóch sąsiednich 
30 40 zbiorników 
35 40 
45 45 
50 50 
60 60 

3. Na placach otwartych butle z gazem płynnym 
składowane w paletach lub w kontenerach o konstruk
cji ażurowej powinny być składowane w oddzielnych 
stosach, oddalonych od siebie co najmniej o 2,5 m, 
przy czym masa gazu płynnego składowanego w sto
sie nie może przekraczać łącznie 15 OOO kg. 

4. Składowisko butli na placu otwartym nie może 
być usytuowane poniżej poziomu terenu, jego podło
że powinno być utwardzone, a także wolne od zagłę
bień i studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych 
i ciepłowniczych oraz otworów do pomieszczeń z pod
łogą poniżej poziomu terenu na odległość określoną 
w załączniku do rozporządzenia dla magazynów butli 
na placu otwartym lub pod zadaszeniem. 

§ 81. 1. Magazyn, w którym są składowane butle 
z gazem płynnym: 

1) powinien być parterowy z otworami wywiewnymi 
zlokalizowanymi na wysokości nie większej niż 
O, 15 m nad poziomem podłogi; 

2) w zależności od masy składowanego gazu płynne
go, wyposaża 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 5 500 kg oraz 
dodatkowo jedną gaśnicę na każde 10 OOO kg 
masy składowanego gazu płynnego powyżej 
5 500 kg. 

2. Dopuszcza się stosowanie 2 gaśnic śniegowych 
C0 2 o masie 5 kg każda zamiast gaśnicy proszkowej 
o masie 9 kg. 

3. W przypadku gdy w magazynie składowane są 
butle z gazem płynnym o masie powyżej 440 kg, do 
celów przeciwpożarowych powinny być stosowane 
hydranty zewnętrzne o następującej wydajności: 

1) 10 dm 3/s-w przypadku masy składowanego ga
zu płynnego do 25 OOO kg; 

romankacperski
Podświetlony

romankacperski
Podświetlony

romankacperski
Podświetlony

romankacperski
Podświetlony
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2) 20 dm 3/s - powyżej wielkości masy składowane- w automatyczne odcięcie dopływu tego gazu i głowi-
go gazu płynnego określonej w pkt 1. cę odpowiednią do typu zaworu butli. 

§ 82. 1. Odległość magazynu butli z gazem płyn
nym od budynków mieszkalnych, budynków zamiesz
kania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicz
nej powinna wynosić co najmniej 30 m. 

2. Odległość magazynów butli z gazem płynnym 
od innych niż wymienione w ust. 1 budynków, obiek
tów i krawędzi jezdni drogi publicznej powinna wyno
sić co najmniej połowę odległości określonych 
w ust. 1, o ile zostaną zachowane wymagania określo
ne w przepisach o drogach publicznych. 

Rozdział 4 

Napełnianie i opróżnianie gazem płynnym 

§ 83. Rozlewnia do napełniania butli gazem płyn
nym powinna stanowić wydzielony niepodpiwniczony 
obiekt budowlany i posiadać: 

1) stałe urządzenia zraszaczowe; 

2) wentylację grawitacyjną; 

3) wentylację mechaniczną czynną w czasie pracy 
urządzeń napełniających, o wydajności co naj
mniej 4-krotnej wymiany na godzinę; 

4) wentylację mechaniczną awaryjną o wydajności 
co najmniej 10-krotnej wymiany na godzinę; 

5) stałą instalację do wykrywania niebezpiecznego 
stężenia gazu w powietrzu. 

§ 84. W rozlewni gazu płynnego powinny być zblo
kowane: 

1) wentylacja mechaniczna pomieszczeń do napeł
niania butli z urządzeniami rozlewczymi i trans
portowymi butli; 

2) stała instalacja do wykrywania niebezpiecznego 
stężenia gazu płynnego z wentylacją awaryjną. 

§ 85. 1. Napełnianie butli gazem płynnym jest do
puszczalne tylko za pomocą urządzeń wyposażonych 

do 110 m3 

Nazwa obiektu 
zbiorniki zbiorniki 
naziemne podziemne 
w metrach w metrach 

1 2 3 

Stanowisko przeładunko- 15 10 we cystern kolejowych 

Stanowisko przeładunko- 15 10 we cystern drogowych 

Rozlewnia gazu płynnego 15 15 

Magazyn butli z gazem 20 15 
płynnym 

2. Butla powinna być napełniona gazem płynnym 
do oznaczonej na niej masy brutto. 

§ 86. Rozlewnia gazu płynnego powinna być wy
posażona w urządzenia do odsysania gazu płynnego 
z butli, kontroli wagowej butli oraz kontroli szczelności 
jej zaworów. 

§ 87. Napełnianie lub opróżnianie cystern: 

1) kolejowych powinno odbywać się na bocznicach 
kolejowych, wyposażonych w stacjonarne urządze
nia do napełniania lub opróżniania gazu płynnego; 

2) drogowych powinno odbywać się na stanowi
skach wyposażonych w stacjonarne urządzenia do 
napełniania lub opróżniania gazu płynnego. 

§ 88. 1. Stanowiska do napełniania lub opróżniania 
gazem płynnym cystern kolejowych lub drogowych 
powinny być wyposażone w stałe urządzenia zrasza
czowe lub działka przeciwpożarowe zapewniające do
pływ wody w ilości 8 dm 3/min/m 2 powierzchni cystern 
w czasie dwóch godzin. Zapotrzebowanie na wodę 
powinno zapewnić równoczesną ochronę sąsiednich 
cystern pełnych, jeżeli są usytuowane w odległości 
mniejszej od 8 m od cystern rozładowywanych lub za
ładowywanych. 

2. Napełnianie cystern kolejowych lub drogowych 
powinno odbywać się w warunkach umożliwiających 
kontrolę maksymalnego dopuszczalnego ich napełnie
nia. 

3. Przewód elastyczny służący do napełniania lub 
opróżniania cystern kolejowych lub drogowych powi
nien być zabezpieczony przed przypadkowym uszkodze
niem lub niekontrolowanym wyciekiem gazu płynnego. 

§ 89. 1. Zbiorniki, w których jest magazynowany 
gaz płynny, powinny być usytuowane od stanowisk 
przeładunkowych cystern kolejowych lub drogowych, 
rozlewni gazu płynnego oraz magazynu, w którym są 
składowane butle z gazem płynnym, w odległości wy
noszącej co najmniej: 

Pojemność zbiorników w m3 

od 110 m3 do 500 m3 ponad 500 m3 

zbiorniki zbiorniki zbiorniki zbiorniki 
naziemne podziemne naziemne podziemne 
w metrach w metrach w metrach w metrach 

4 5 6 7 

20 15 30 20 

20 10 30 15 

20 15 30 20 

20 15 30 20 
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2. W bazie gazu płynnego: 

1) odległość stanowisk przeładunku cystern kolejo
wych i drogowych od ogrodzenia bazy gazu płyn
nego powinna wynosić co najmniej 15 m; 

2) w przypadku przeładunku gazu płynnego z cyster
ny kolejowej do drogowej odległość między cy
sternami powinna wynosić co najmniej 25 m, li
cząc od płaszcza cysterny; 

3) odległość stanowisk przeładunku, o którym mowa 
w pkt 1 i 2, od budynków mieszkalnych, budynków 
zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użytecz
ności publicznej określa się zgodnie z § 76, przyj
mując pojemność cystern za równoważną pojem
ności zbiornika naziemnego. 

§ 90. Odległość między rozlewnią gazu płynnego 
a stanowiskiem: 

1) przeładunku cystern kolejowych lub drogowych 
powinna wynosić co najmniej 20 m, przy czym dla 
stanowiska przeładunku cystern kolejowych odle
głość ta powinna być liczona od skrajni budowla
nej najbliższego toru; 

2) tankowania gazem płynnym pojazdów samocho
dowych powinna wynosić co najmniej 30 m, przy 
czym odległość ta jest liczona od odmierzacza ga
zu płynnego. 

§ 91. Armatura, osprzęt, złącza, węże elastyczne, 
rury oraz materiały uszczelniające, użyte w instala
cjach gazu płynnego, powinny spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących zasadniczych wy
magań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urzą
dzeń ciśnieniowych. 

§ 92. 1. Rurociągi do gazu płynnego o ciśnieniu do 
O, 1 MPa i średnicach nominalnych do 50 mm mogą 
być łączone złączem gwintowanym; powyżej tej śred
nicy należy stosować połączenia spawane lub kołnie
rzowe. 

2. Rurociągi lub węże elastyczne do gazu płynne
go między dwoma zaworami odcinającymi powinny 
być wyposażone w zawór bezpieczeństwa. 

§ 93. 1. Rurociągi technologiczne gazu płynnego 
nie powinny przebiegać pod fundamentami budyn
ków, ścianami nośnymi oraz wewnątrz muru szczeli
nowego. 

2. Przejścia rurociągów technologicznych przez 
ściany powinny być wykonane w rurach ochronnych 
i uszczelnione. 

§ 94. Zbiorniki, rurociągi, podpory i konstrukcje 
stalowe oraz urządzenia baz gazu płynnego powinny 
być uziemione, z dostosowaniem do współpracy z in
stalacją ochrony katodowej, jeżeli jest zastosowana. 

§ 95. Po stronie tłocznej agregatów pompowych 
powinny być zainstalowane zawory obejściowe, od
prowadzające nadmiar fazy ciekłej gazu płynnego za 
pomocą przewodu powrotnego do zbiornika gazu. 

DZIAŁ IV 

Stacje paliw płynnych i stacje kontenerowe 

Rozdział 1 

Warunki ogólne 

§ 96. 1. Łączna pojemność zbiorników magazyno
wych dla produktów naftowych w stacjach paliw płyn
nych nie powinna przekraczać 500 m3, a gazu płynne
go pojemności określonej w § 122. 

2. Pojemność zbiornika magazynowego stacji pa
liw płynnych dla produktów naftowych nie powinna 
przekraczać 100 m3. 

3. Pojemność zbiorników magazynowych dla pro
duktów naftowych w stacji kontenerowej nie powinna 
przekraczać 30 m3• 

§ 97. 1. Stacje paliw płynnych powinny być wypo
sażone w: 

1) instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabez
pieczające przed przenikaniem produktów nafto
wych do gruntu, wód powierzchniowych i grunto
wych; 

2) urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu 
magazynowanych produktów naftowych; 

3) urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naf
towych do gruntu, wód powierzchniowych i grun
towych; 

4) urządzenia zabezpieczające przed emisją par pro
duktów naftowych I klasy do powietrza atmosfe
rycznego w procesach zasilania zbiorników maga
zynowych stacji paliw płynnych; 

5) urządzenia zabezpieczające przed emisją par pro
duktów naftowych I klasy do powietrza atmosfe
rycznego podczas wydawania tych produktów do 
zbiorników pojazdów drogowych. 

2. Roczne straty produktów naftowych I klasy, wy
nikające z załadunku zbiorników magazynowych 
w stacjach paliw płynnych, nie powinny przekraczać 
0,01 % ich wydajności. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się do stacji pa
liw płynnych o rocznej sprzedaży produktów nafto
wych nieprzekraczającej 1 500 m3 oraz stacji paliw 
płynnych usytuowanych poza obszarami z zabudową 
istniejącą, w odległości nie mniejszej niż 50 m od bu
dynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbio
rowego oraz obiektów użyteczności publicznej. 

Rozdział 2 

Usytuowanie stacji paliw płynnych i stacji 
kontenerowych 

§ 98. 1. Odległość odmierzacza paliw płynnych, 
przyłącza spustowego, króćca pomiarowego i przewo
du oddechowego stacji paliw płynnych powinna wy
nosić co najmniej: 

1) o metr więcej, niż wynosi zasięg strefy zagrożenia 
wybuchem - od pawilonu stacji paliw płynnych 
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przeznaczonego do równoczesnego przebywania 
w nim nie więcej niż 50 osób bez prowadzenia 
usług hotelarskich; 

2) 10 m - od budynków o konstrukcji niepalnej, 
z wyjątkiem wymienionych w pkt 1; 

3) 20 m - od innych budynków niewymienionych 
w pkt 2; 

4) 20 m - od granicy lasu; 

5) 5 m - od granicy sąsiadującej niezabudowanej 
działki, 

6) jak przewidziana w przepisach dotyczących wy
magań w zakresie odległości i warunków dopusz
czających usytuowanie budowli i budynków, 
drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycz
nej, wykonywania robót ziemnych, w sąsiedztwie 
linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzy
mywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciw
pożarowych. 

2. Odmierzacz paliw płynnych do tankowania po
jazdów kolejowych powinien być usytuowany tak, aby 
nie była przekroczona skrajnia budowlana kolejowa. 

3. Odległości od budynków, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być zmniejszone w przypadku 
zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego 
o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, 
usytuowanej od strony tych budynków. 

§ 99. 1. Dopuszcza się użytkowanie stacji kontene
rowych wyłącznie jako tymczasowych obiektów bu
dowlanych przeznaczonych do zaopatrzenia w pro
dukty naftowe Sił Zbrojnych oraz w celu realizacji in
westycji o znaczeniu krajowym, a także do zaopatrze
nia jednostek pływających żeglugi morskiej i śródlą
dowej, kolejnictwa oraz statków powietrznych lotnic
twa cywilnego, które sytuuje się z zachowaniem na
stępujących odległości: 

1) dla produktów naftowych I i li klasy: 

a) 30 m - od budynków mieszkalnych jednoro
dzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego 
oraz obiektów użyteczności publicznej, 

b) 15 m - od budynków innych niż wymienione 
w lit. a, 

c) 20 m - od granicy lasu; 

2) dla produktów naftowych Ili klasy: 

a) 15 m - od budynków mieszkalnych jednoro
dzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego 
oraz obiektów użyteczności publicznej, 

b) 5 m - od budynków innych niż wymienione 
w lit. a oraz od granicy działki, 

c) 10 m - od granicy lasu. 

2. Stacje kontenerowe nie mogą być usytuowane 
w obszarze zabudowanym, z wyjątkiem stacji kontene
rowych przeznaczonych do zaopatrzenia w produkty 
naftowe Sił Zbrojnych. 

§ 100. Stacje paliw płynnych w obszarze zabudo
wanym należy oddzielać od krawędzi jezdni drogi pu-

blicznej wysepką o szerokości co najmniej 3 m, wynie
sioną na wysokość O, 15 m ponad poziom drogi. Do
puszcza się rozwiązania bez wysepki, pod warunkiem 
zastosowania zatoki o szerokości co najmniej 5 m, li
cząc od zewnętrznej krawędzi jezdni do odmierzacza 
paliw płynnych. 

§ 101. Odległości zbiorników i rurociągów techno
logicznych w stacjach paliw płynnych nie mogą być 
mniejsze niż: 

1) 1 O m - od podziemnych elementów budowli 
ochronnych dla obrony cywilnej; 

2) 3 m - od fundamentów budynków; 

3) 20 m - od gazociągów wysokiego ciśnienia; 

4) 2 m - od przewodów kanalizacyjnych, kabli ener
getycznych i telekomunikacyjnych niesłużących 
do obsługi zbiorników, wodociągów oraz gazocią
gów niewymienionych w pkt 3. 

§ 102. Odległość między zbiornikami w stacjach 
paliw płynnych nie może być mniejsza niż 0,5 m. 

§ 103. Dopuszcza się usytuowanie zbiorników pod
ziemnych pod jezdnią drogi wewnętrznej i placem sta
cji paliw płynnych, pod warunkiem umieszczenia przy
łączy spustowych na wysepkach oraz zapewnienia im 
ochrony przed uszkodzeniami. 

Rozdział 3 

Zabudowa stacji paliw płynnych 

§ 104. Pawilon stacji paliw płynnych powinien być 
wykonany z elementów nierozprzestrzeniających 
ognia i usytuowany poza strefą zagrożenia wybu
chem, z zastrzeżeniem § 98 ust. 1 pkt 1. 

§ 105. W pomieszczeniach magazynowych pawilo
nu stacji paliw płynnych dopuszcza się przechowywa
nie cieczy palnych o temperaturze zapłonu: 

1) 328, 15 K (55 °C) i niższej w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach o pojemności do 1 dm 3 i łącznej ich 
pojemności do 50 dm 3; 

2) powyżej 328, 15 K (55 °C) w opakowaniach konfek
cjonowanych w ilościach bez ograniczeń. 

§ 106. 1. Zadaszenia w stacjach paliw płynnych po
winny być wykonane z elementów nierozprzestrzenia
jących ognia. Rzut poziomy zadaszenia powinien obej
mować swym zasięgiem pasmo ruchu obsługiwanych 
pojazdów. Wysokość zadaszenia w świetle, mierzona 
od poziomu podjazdu, powinna wynosić co najmniej 
4,5 m. 

2. Zadaszenie wydzielonego stanowiska, przezna
czonego wyłącznie do tankowania gazem płynnym 
pojazdów osobowych, obejmuje stanowisko tankowa
nia i obsługi odmierzacza gazu płynnego, a jego wy
sokość w świetle, mierzona od poziomu podjazdu, po
winna wynosić co najmniej 2,5 m. 

§ 107. Zadaszenia, o których mowa w § 106, po
winny być wyposażone w instalację odgromową, wy
konaną zgodnie z wymaganiami określonymi w Pol
skich Normach. 
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§ 108. 1. Stanowiska obsługowo-diagnostyczne 
pojazdów samochodowych w stacjach paliw płynnych 
powinny znajdować się w pomieszczeniach. Na otwar
tej przestrzeni mogą być sytuowane stanowiska ob
sługowe do doraźnych przeglądów. 

2. Stanowiska, o których jest mowa w ust. 1, po
winny być zlokalizowane poza minimalnymi strefami 
zagrożenia wybuchem określonymi w załączniku do 
rozporządzenia. 

§ 109. Stacje paliw płynnych powinny być wypo
sażone w instalacje wodociągowe, sanitarne i desz
czowo-przemysłowe oraz urządzenia oczyszczające 
ścieki do poziomu określonego w przepisach dotyczą
cych warunków, jakie należy spełnić przy wprowadza
niu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w przepisach 
dotyczących substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. 

Rozdział 4 

Zbiorniki magazynowe, urządzenia i rurociągi 
technologiczne stacji paliw płynnych 

§ 110. 1. Zbiorniki w stacjach paliw płynnych prze
znaczone do magazynowania produktów naftowych, 
z wyłączeniem gazu płynnego, powinny spełniać wy
magania określone w przepisach, o których mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 1. 

2. Zbiorniki w stacjach paliw płynnych przeznaczo
ne do magazynowania gazu płynnego powinny speł
niać wymagania określone w § 4 ust. 1 pkt 2. 

§ 111. 1. Przewody wlewowe przyłączy spusto
wych do zbiorników przeznaczonych do magazynowa
nia paliw płynnych powinny być wyposażone w za
mknięcia hydrauliczne i urządzenia zabezpieczające 
przed przepełnieniem tych zbiorników. 

2. Przyłącza spustowe przewodów wlewowych do 
zbiorników przeznaczonych do magazynowania paliw 
płynnych powinny być usytuowane w sposób zapew
niający swobodny dojazd do tych przyłączy. 

3. Przyłącza odprowadzenia par należy usytuować 
z prawej strony przyłączy spustowych, o których mo
wa w ust. 2. 

4. Rozstawienie poziome przyłączy spustowych 
powinno wynosić co najmniej 0,25 m. 

5. Przyłącza spustowe powinny być wyposażone 
w szybkozłącza, przy czym łączniki zewnętrzne powin
ny znajdować się na przyłączu w stacji paliw płynnych 
i cysternie drogowej i kolejowej, a łączniki wewnętrz
ne na przewodzie elastycznym. 

§ 112. 1. Przewód oddechowy zbiornika przezna
czonego do magazynowania paliw płynnych powinien 
być umieszczony w górnej części tego zbiornika lub 
króćca włazu. Wylot przewodu oddechowego powi
nien być wyprowadzony ze zbiornika na wysokość co 
najmniej 4 m nad powierzchnię terenu. 

2. Dopuszcza się łączenie przewodów oddecho
wych zbiorników magazynowych oddzielnie dla paliw 
płynnych I klasy i oddzielnie łączenie przewodów od-

dechowych zbiorników magazynowych dla paliw 
płynnych li klasy, pod warunkiem zabezpieczenia prze
wodów łączących przestrzenie gazowe zbiorników pa
liw płynnych I klasy przed rozprzestrzenianiem się 
ognia i fali ciśnienia. 

3. Przewód oddechowy zbiornika przeznaczonego 
do magazynowania paliw płynnych I i li klasy powi
nien być zaopatrzony w urządzenie oddechowe zabez
pieczające zbiornik przed przekroczeniem dopuszczal
nego nadciśnienia i podciśnienia oraz w urządzenia 
zabezpieczające przed przedostaniem się ognia do 
strefy gazowej zbiornika. 

4. Liczba zaworów oddechowych lub kominków 
wentylacyjnych, urządzeń zabezpieczających przed 
przedostawaniem się ognia do strefy gazowej zbiornika, 
ich parametry pracy i konstrukcji powinny być dostoso
wane do charakterystyki technicznej zbiornika, warun
ków jego eksploatacji, właściwości magazynowanego 
w nim produktu, warunków klimatycznych oraz rodzaju 
spalania przewidywanego w ocenie ryzyka. 

§ 113. 1. Zewnętrzne powierzchnie zbiorników sta
lowych podziemnych i rurociągów technologicznych 
stacji paliw płynnych zabezpiecza się przed działaniem 
korozji, stosując odpowiednie powłoki ochronne. 

2. Jeżeli zbiornik lub rurociąg, o których mowa 
w ust. 1, są narażone na zwiększone zagrożenie koro
zją ze względu na występowanie prądów błądzących 
lub obecność bakterii redukujących siarczany, należy 
zastosować odpowiednie systemy ochrony katodowej 
eliminujące ten rodzaj zagrożenia korozyjnego. 

3. Wewnętrzne powierzchnie zbiornika stalowego 
mogą być zabezpieczone powłoką ochronną, która po
winna spełniać wymagania określone w Polskich Nor
mach w zakresie zdolności do odprowadzania ładun
ków elektrostatycznych. 

4. Ochrona katodowa nie jest wymagana do zabez
pieczenia podziemnego zbiornika stalowego lub ruro
ciągu technologicznego, jeżeli zewnętrzna powierzch
nia zbiornika stykająca się z ziemią posiada powłokę, 
której szczelność jest monitorowana w czasie ich użyt
kowania. 

5. Rurociąg stalowy technologiczny, dla którego 
stosuje się ochronę katodową, powinien: 

1) posiadać ciągłość elektryczną; 

2) być odizolowany elektrycznie od obiektów niewy
magających ochrony oraz od wszelkich konstruk
cji i elementów o małej rezystancji przejścia 
względem ziemi. 

§ 114. Rurociągi technologiczne stacji paliw płyn
nych nie mogą być prowadzone pod budynkami. 

§ 115. Zbiorniki, wykładziny zbiorników stalowych 
oraz rurociągi technologiczne stacji paliw płynnych 
mogą być wykonane z tworzyw sztucznych lub innych 
materiałów, jeżeli zostanie zapewnione skuteczne od
prowadzenie ładunków elektryczności statycznej. 

§ 116. 1. Odmierzacze paliw płynnych powinny 
być chronione przed najeżdżaniem przez obsługiwane 
pojazdy, sytuując je na wysepkach wyniesionych nad 
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poziom przyległego podjazdu na wysokość 0,15 m lub 
w inny skuteczny sposób. 

2. Rozmieszczenie odmierzaczy paliw płynnych na 
wysepkach powinno: 

1) zapewniać obsługę pojazdów; 

2) umożliwiać swobodne przejścia między odmierza
czami; 

3) pozwalać na prawidłowe rozmieszczenie sprzętu 
przeciwpożarowego, o którym mowa w § 120. 

3. Niedopuszczalne jest ustawianie odmierzaczy 
paliw płynnych w pomieszczeniach, na chodnikach 
i pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego. 

§ 117. 1. Obudowa odmierzacza paliw płynnych 
powinna być uziemiona, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Polskich Normach. 

2. Węże nalewcze znajdujące się przy odmierza
czach paliw płynnych powinny posiadać rezystancję 
nie większą niż 106 Q. 

§ 118. 1. W odległości mniejszej niż 5 m od od
mierzacza paliw płynnych nie powinny znajdować się 
studzienki kanalizacyjne, wodociągowe i ciepłownicze 
oraz otwory do pomieszczeń, w których podłoga znaj
duje się poniżej przyległego terenu. 

2. Wymagania określone w ust. 1 nie dotyczą prze
wodów i kratek ściekowych instalacji, o których mowa 
w § 97 ust. 1 pkt 1. 

§ 119. 1. Nawierzchnie wysepek i podjazdów stacji 
paliw płynnych powinny być równe, wykonane z ma
teriałów niepalnych, szczelne i zmywalne, ze spad
kiem do kratek ściekowych instalacji, o których mowa 
w § 97 ust. 1 pkt 1. 

2. Wysepki i stanowiska obsługowe w stacjach pa
liw płynnych powinny być rozmieszczone w sposób 
umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługi
wanych pojazdów. 

§ 120. Stację paliw płynnych wyposaża się 
w sprzęt przeciwpożarowy: 

1) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda; 

2) 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda; 

3) 3 koce gaśnicze; 

4) 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda 
i koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania 
gazu płynnego. 

§ 121. Teren stacji paliw płynnych należy wyposa
żyć w odpowiednie znaki drogowe i informacyjno
-ostrzegawcze, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 5 

Magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego 

§ 122. Gaz płynny może być magazynowany w sta
cjach paliw płynnych lub samodzielnych stacjach ga
zu płynnego w: 

1) zbiornikach podziemnych o pojemności do 20 m3 

i łącznej pojemności do 40 m3; 

2) zbiornikach naziemnych o pojemności do 5 m3 

i łącznej pojemności do 1 O m3; 

3) butlach stalowych o łącznej masie gazu płynnego 
do 1 350 kg w magazynach do tego celu przezna
czonych. 

§ 123. 1. Zbiorniki przeznaczone do magazynowa
nia gazu płynnego i odmierzacze gazu płynnego do 
tankowania pojazdów samochodowych powinny być 
usytuowane na terenie nieosłoniętym i bez zagłębień. 

2. W odległości co najmniej 8 m od zbiorników 
przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego, 
kontenerów z butlami gazu płynnego, magazynów 
składowania gazu płynnego w butlach, odmierzaczy 
tego gazu do tankowania pojazdów samochodowych 
nie mogą się znajdować niezasyfonowane studzienki 
kanalizacyjne, wodociągowe i ciepłownicze oraz 
otwory do pomieszczeń, w których podłoga znajduje 
się poniżej przyległego terenu. 

3. Niedopuszczalne jest lokalizowanie podziem
nych zbiorników magazynowych z gazem płynnym 
pod drogami i placami parkingowymi. 

§ 124. 1. Magazyny butli z gazem płynnym o ma
sie do 1350 kg, odmierzacze tego gazu na stanowisku 
tankowania pojazdów samochodowych oraz zbiorniki 
gazu płynnego powinny być usytuowane w odległości 
nie mniejszej niż: 

1) 10 m - od budynku stacji paliw płynnych; 

2) 10 m - od miejsc postojowych dla pojazdów sa
mochodowych oraz od granicy działki lub krawę
dzi jezdni, jeżeli przepisy o drogach publicznych 
nie stanowią inaczej; 

3) 30 m - od budynków mieszkalnych jednorodzin
nych; 

4) 60 m - od obiektów użyteczności publicznej oraz 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych i za
mieszkania zbiorowego; 

5) 20 m - od innych budynków niż wymienione 
w pkt 3 i 4; 

6) 20 m - od granicy lasu; 

7) 6 m - od zbiorników naziemnych innych paliw 
płynnych; 

8) 10 m - od rzutu skrajnego przewodu sieci elektro
energetycznej i skrajnej szyny linii tramwajowej -
o napięciu do 1 kV; 

9) 1,5-krotnej wysokości zawieszenia najwyższego 
nieuziemionego przewodu na słupie napowietrz
nej linii elektroenergetycznej o napięciu powyżej 
1 kV od słupa tej linii; 

1 O) określona w § 98 ust. 1 pkt 6. 

2. Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, 
mogą być zmniejszone o połowę w przypadku: 

1) zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożaro
wego o klasie odporności ogniowej co najmniej 
REI 120, zasłaniającej zbiornik od strony obiektu, 
z wyjątkiem odległości określonych w ust. 1 
pkt 3 i 4; 

romankacperski
Podświetlony
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2) gdy masa składowanego gazu płynnego nie prze
kracza 440 kg i butle są składowane w kontene
rach o konstrukcji ażurowej; 

3) zbiorników podziemnych. 

3. Odległości określone w ust. 1, w odniesieniu do 
zbiorników naziemnych, mierzy się od płaszcza tego 
zbiornika. 

§ 125. Butle z gazem płynnym: 

1) przechowuje się w magazynach o lekkiej konstruk
cji dachu i bocznych ścianach osłonowych z dol
nym prześwitem o wysokości od 0,2 m do 
0,25 m od powierzchni podłogi pomieszczenia 
magazynowego wyniesionej do O, 1 m w stosunku 
do przyległego terenu oraz w przestrzeni otwartej 
lub w kontenerach o konstrukcji ażurowej; 

2) składuje się w pozycji stojącej i zabezpiecza przed 
upadkiem za pomocą barier, przegród lub w inny 
sposób, a zawory butli o masie gazu płynnego po
wyżej 5 kg zabezpiecza się kołpakami lub odpo
wiednimi osłonami. 

§ 126. Dopuszcza się magazynowanie w jednym 
pomieszczeniu butli opróżnionych i butli napełnio
nych gazem płynnym pod warunkiem ich oddzielnego 
składowania. 

§ 127. Samodzielne stacje gazu płynnego powinny 
być budowane i usytuowane zgodnie z warunkami 
technicznymi jak dla stacji paliw płynnych, jeśli prze
pisy rozporządzenia nie stanowią inaczej. 

§ 128. 1. Dystrybucja gazu płynnego w stacjach pa
liw płynnych oraz samodzielnych stacjach gazu płyn
nego polega na: 

1) tankowaniu gazem płynnym pojazdów samocho
dowych przystosowanych technicznie do zasilania 
tym paliwem; 

2) wymianie butli opróżnionych z gazu płynnego na 
butle napełnione tym gazem o masie do 11 kg. 

2. Niedopuszczalne jest napełnianie butli gazem 
płynnym w stacjach paliw płynnych lub w samodziel
nych stacjach gazu płynnego. 

§ 129. Stałe zbiorniki, w których jest magazynowa
ny gaz płynny, napełnia się tym gazem nie więcej niż 
do 85 % ich pojemności. 

§ 130. Samodzielne stacje gazu płynnego oraz sta
cje paliw płynnych, na których dokonuje się dystrybu
cji gazu płynnego, wyposaża się w odpowiednie znaki 
informacyjno-ostrzegawcze oraz znaki bezpieczeń
stwa, zgodnie z przepisami odrębnymi i wymagania
mi określonymi w Polskich Normach. 

§ 131. 1. Odmierzacz gazu płynnego na stanowisku 
tankowania pojazdów samochodowych, ustawiony na 
wysepce, powinien spełniać wymagania określone 
w § 116, a także posiadać zawór samoodcinający za
bezpieczający przed awaryjnym wyciekiem gazu płyn
nego. 

2. Przewód elastyczny łączący odmierzacz gazu 
płynnego z tankowanym pojazdem należy zabezpie
czyć w sposób określony w ust. 1. 

3. Dopuszcza się lokalizowanie odmierzaczy gazu 
płynnego na wysepkach przeznaczonych do odmie
rzaczy paliw płynnych. 

§ 132. 1. Przyłącza i króćce na zbiornikach przezna
czonych do magazynowania gazu płynnego powinny 
być wyposażone w zawory odcinające. 

2. Zawory odcinające po napełnieniu zbiornika ga
zem płynnym poddaje się kontroli szczelności ze
wnętrznej. 

3. Przewody odprowadzenia gazu płynnego z za
worów bezpieczeństwa powinny być wyprowadzone 
na wysokość co najmniej 3 m ponad poziom terenu. 
Nie dotyczy to zbiorników magazynowych o pojemno
ści do 10 m3• 

§ 133. Samodzielną stację gazu płynnego wyposa
ża się w sprzęt przeciwpożarowy, o którym mowa 
w §120 pkt 4. 

Rozdział 6 

Zasilanie stacji paliw płynnych 

§ 134. 1. Zasilanie zbiorników magazynowych sta
cji paliw płynnych w paliwa płynne powinno odbywać 
się za pomocą cystern lub innych środków transportu, 
dopuszczonych do przewozu materiałów niebezpiecz
nych, zgodnie z Umową europejską dotyczącą mię
dzynarodowego przewozu drogowego towarów nie
bezpiecznych (ADR) sporządzoną w Genewie dnia 
30 września 1957 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1481) 
i Regulaminem Międzynarodowego Przewozu Koleją 
Towarów Niebezpiecznych (RID). 

2. Zasilanie zbiorników stacji paliw płynnych w gaz 
płynny może się odbywać za pomocą cystern drogo
wych lub innych środków transportu zgodnie z Umo
wą europejską i Regulaminem, o których mowa 
w ust. 1. 

§ 135. Stacje paliw płynnych powinny być zasilane 
w energię elektryczną za pomocą kabli ułożonych 
w ziemi, przy czym najbliższy słup napowietrznej linii 
elektroenergetycznej powinien znajdować się w odle
głości określonej w § 124 ust. 1 pkt 8 i 9 od przewodów 
oddechowych przyłącza spustowego, magazynu butli 
z gazem płynnym lub naziemnego zbiornika z gazem 
płynnym oraz odmierzacza tego gazu. 

DZIAŁ V 

Rurociągi przesyłowe dalekosiężne 

Rozdział 1 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

§ 136. 1. Dla rurociągów przesyłowych dalekosięż
nych ustala się strefy bezpieczeństwa, których środek 
stanowi oś rurociągu. 

2. Minimalna szerokość strefy bezpieczeństwa dla 
jednego rurociągu przesyłowego dalekosiężnego, 
w zależności od jego średnicy nominalnej, powinna 
wynosić co najmniej: 

1) 12 m - dla rurociągu o średnicy do 400 mm; 



Dziennik Ustaw Nr 243 - 15990 - Poz.2063 

2) 16 m - dla rurociągu o średnicy od 400 mm do 
600 mm; 

3) 20 m - dla rurociągu o średnicy powyżej 600 mm. 

3. Dla układu równolegle biegnących rurociągów 
przesyłowych dalekosiężnych strefę bezpieczeństwa 
wyznaczają poszczególne rurociągi. 

§ 137. 1. Strefa bezpieczeństwa, o której mowa 
w§ 136, może być użytkowana zgodnie z pierwotnym 
jej przeznaczeniem. 

2. Wewnątrz strefy bezpieczeństwa niedopuszczal
ne jest wznoszenie budowli, urządzanie stałych skła
dów i magazynów oraz zalesianie, z zastrzeżeniem 
ust. 3. 

3. Dopuszcza się w strefie bezpieczeństwa usytu
owanie innej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu 
pod warunkiem uzgodnienia jej z właścicielem ruro
ciągu przesyłowego dalekosiężnego. 

4. Na terenach otwartych dopuszcza się w strefie 
bezpieczeństwa sadzenie pojedynczych drzew w odle
głości co najmniej 5 m od rurociągu przesyłowego da
lekosiężnego. 

§ 138. Rurociąg przesyłowy dalekosiężny prowa
dzony wzdłuż: 

1) dróg publicznych powinien być usytuowany zgod
nie z przepisami o drogach publicznych; 

2) torów kolejowych powinien być usytuowany 
zgodnie z przepisami o transporcie kolejowym. 

§ 139. Przejścia rurociągu przesyłowego daleko
siężnego przez rzeki w pobliżu mostów należy sytu
ować poniżej tych mostów, biorąc pod uwagę kieru
nek biegu wód, w odległości co najmniej: 

1) 150 m - od osi mostu kolejowego lub drogowe
go dróg klasy A i S przy szerokości lustra wody 
w stanie normalnym większej od 20 m; 

2) 100 m - od osi mostu kolejowego lub drogowego 
dróg pozostałych klas niż wymienione w pkt 1 przy 
szerokości lustra wody w stanie normalnym 
mniejszej od 20 m. 

§ 140. Dopuszcza się sytuowanie przejścia rurocią
gu przesyłowego dalekosiężnego przez rzeki i kanały 
powyżej obiektów określonych w § 139, biorąc pod 
uwagę kierunek biegu wód, w odległościach nie 
mniejszych niż: 

1) 300 m - od mostów kolejowych, drogowych i bu
dowli wodnych; 

2) 1 OOO m - od przystani, dworców rzecznych i ujęć 
wodnych. 

§ 141. 1. Odległość rurociągów przesyłowych dale
kosiężnych od obrysu fundamentu słupa lub rzutu po
ziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii te
lekomunikacyjnych i elektroenergetycznych o napię
ciu do 220 kV, wzdłuż których układa się rurociąg prze
syłowy dalekosiężny, w terenie niezabudowanym, po
winna być równa z wysokością najwyższego słupa da
nej napowietrznej linii elektroenergetycznej. 

2. W terenie leśnym lub w obszarze zabudowanym 
o zabudowie niezwartej dopuszcza się zmniejszenie 
odległości, o której mowa w ust. 1, do 10 m, a dla linii 
elektroenergetycznych niskiego napięcia i linii teleko
munikacyjnych do 5 m. 

3. Odległość rurociągów przesyłowych dalekosięż
nych od napowietrznych linii elektroenergetycznych 
o napięciu powyżej 220 kV, wzdłuż których układa się 
rurociąg, ustala się indywidualnie; odległość ta nie 
może być mniejsza niż określona w ust. 1 i 2. 

4. Odległość rurociągów przesyłowych dalekosięż
nych od podziemnych części linii elektroenergetycz
nych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z rurocią
giem - ustój, podpora, odciążka oraz uziom, nie po
winna być mniejsza niż 4 m. 

§ 142. Usytuowanie rurociągów przesyłowych da
lekosiężnych w pobliżu stacji radiowych i telewizyj
nych ustala się indywidualnie. 

§ 143. Obiekty związane z rurociągiem przesyło
wym dalekosiężnym, znajdujące się na terenie bazy 
paliw płynnych, powinny odpowiadać warunkom 
technicznym i eksploatacyjnym określonym dla tych 
baz. 

§ 144. Obiektami związanymi z rurociągami prze-
syłowymi dalekosiężnymi są: 

1) stacje pomp; 

2) liniowe stacje zaworów (zasuw); 

3) rozdzielnie technologiczne; 

4) urządzenia inżynierskie (przejścia przez przeszko
dy naturalne i sztuczne); 

5) instalacje i obiekty elektrochemicznej ochrony ru
rociągów przed korozją; 

6) linie i urządzenia elektroenergetyczne służące do 
zasilania stacji pomp, stacji zaworów i stacji 
ochrony katodowej; 

7) linie i urządzenia służące do sterowania obiektami 
wymienionymi w pkt 6; 

8) linie oraz obiekty i urządzenia systemów łączności 
i nadzoru rurociągów przesyłowych dalekosięż
nych. 

§ 145. 1. Stacje pomp rurociągów przesyłowych 
dalekosiężnych powinny być usytuowane w odległo
ści co najmniej 30 m od budynków, licząc od ogrodze
nia tych stacji, a liniowe stacje zaworów i rozdzielnie 
technologiczne - w odległości co najmniej 15 m od 
budynków. 

2. Na terenie stacji pomp powinny być zachowane 
następujące minimalne odległości: 

1) od pompowni usytuowanej na otwartej przestrze
ni lub pod zadaszeniem do budynków i podstacji 
energetycznej - 20 m oraz do ogrodzenia 
-10m; 

2) od zbiornika podziemnego resztek produktów naf
towych, licząc od jego krawędzi do pompowni 
i budynków - 5 m; 
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3) między budynkami a ogrodzeniem - 5 m, a mię
dzy budynkami, w odległości określonej w warun
kach technicznych dla tych budynków. 

3. Odległości określone w ust. 2 pkt 1 mogą być 
zmniejszone o połowę w przypadku zastosowania 
ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie od
porności ogniowej co najmniej REI 120. 

4. Do poszczególnych budynków i obiektów tech
nologicznych, znajdujących się na terenie stacji pomp, 
powinny być doprowadzone drogi pożarowe spełnia
jące wymagania określone w przepisach dotyczących 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych. 

5. W stacji pomp rurociągów przesyłowych dale
kosiężnych powinna być zapewniona woda do celów 
przeciwpożarowych i socjalnych. 

Rozdział 2 

Budowa podziemnych odcinków rurociągów 
przesyłowych dalekosiężnych 

§ 146. 1. Rurociąg przesyłowy dalekosiężny powi
nien być ułożony w ziemi na takiej głębokości, aby je
go przykrycie wynosiło co najmniej: 

1) 1 m - na gruntach użytków rolnych; 

2) 1, 1 m - na bagnach i gruntach torfowych podle
gających wysuszeniu; 

3) 0,6 m - na gruntach skalistych i bagnach, na któ
rych nie ma przejazdu dla samochodów i sprzętu 
rolniczego. 

2. W przypadku wzajemnie przecinających się ru
rociągów o różnym przeznaczeniu odległość między 
nimi powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a w przy
padku skrzyżowania się rurociągu przesyłowego dale
kosiężnego z: 

1) rurociągiem przesyłowym gazu ziemnego, ruro
ciąg przesyłowy gazu ziemnego powinien znajdo
wać się nad rurociągiem przesyłowym dalekosięż
nym; 

2) linią kablową, rurociąg ten należy ułożyć w odle
głości 0,8 m od tej linii, a linię kablową zabezpie
czyć rurą ochronną stalową lub grubościenną 
z tworzywa sztucznego wystającą co najmniej 
o 2 m poza obrys rurociągu z każdej jego strony. 

3. Dopuszcza się ułożenie linii kablowej łączności 
pod rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym, jeżeli 
górna tworząca tego rurociągu jest w ziemi na głębo
kości co najmniej 0,6 m. 

§ 147. W przypadku przechodzenia rurociągu prze
syłowego dalekosiężnego przez obszary gruntów 
zdrenowanych lub nawadnianych przy użyciu desz
czowni, rurociąg ten należy ułożyć co najmniej 
0,5 m pod siecią sączków drenarskich i rurociągów 
deszczowni. 

§ 148. Podczas współbieżnego prowadzenia ruro
ciągu przesyłowego dalekosiężnego z rurociągami 
o innym przeznaczeniu oraz z kablami energetycznymi 
i telekomunikacyjnymi osiowa odległość od tego ruro-

ciągu do sąsiedniego rurociągu lub tych kabli nie po
winna być mniejsza niż połowa szerokości strefy bez
pieczeństwa. Nie dotyczy to kabla związanego z pracą 
rurociągu, gdzie minimalna odległość może wynosić 
2m. 

§ 149. Układając rurociąg przesyłowy dalekosiężny 
w gruntach skalistych i na tłuczniach, należy wykonać 
podsypkę z gruntów piaszczystych o grubości co naj
mniej 0,2 m. Powłoki izolacyjne rurociągu przesyłowe
go dalekosiężnego w tych gruntach powinny być za
bezpieczone przed uszkodzeniem zasypując go grun
tem piaszczystym do wysokości 0,2 m nad jego górną 
tworzącą. 

§ 150. W przypadku zróżnicowanej rzeźby terenu 
dopuszcza się lokalne rozplantowanie pasa robót bu
dowlano-montażowych w taki sposób, aby rurociąg 
przesyłowy dalekosiężny był ułożony na ustabilizowa
nym naturalnym gruncie rodzimym. 

§ 151. 1. Odległość między ściankami zewnętrzny
mi równolegle układanych rurociągów przesyłowych 
dalekosiężnych powinna wynosić co najmniej 2 m. 
Nie dotyczy to przejścia przez przeszkody wodne oraz 
rurociągów przesyłowych dalekosiężnych na terenie 
stacji pomp i baz paliw płynnych. 

2. Zezwala się na układanie dwóch rurociągów 
przesyłowych dalekosiężnych o średnicy nominalnej 
poniżej DN 300 w jednym wspólnym wykopie w roz
stawie co najmniej metra. 

§ 152. 1. Trasa przebiegu rurociągu przesyłowego 
dalekosiężnego powinna być oznakowana. Odległość 
między znakami powinna wynosić nie więcej niż kilo
metr. 

2. Znaki należy ustawiać przy przejściach drogo
wych oraz kolejowych i w tym celu można wykorzy
stać słupki kontrolno-pomiarowe ochrony elektroche
micznej. Dodatkowego oznakowania wymagają zmia
ny kierunku trasy rurociągu przesyłowego dalekosięż
nego. 

§ 153. Przejścia rurociągu przesyłowego daleko
siężnego pod rowami melioracyjnymi należy układać 
na takiej głębokości, aby górna tworząca rurociągu 
przesyłowego dalekosiężnego znajdowała się w odle
głości co najmniej metra od dna rowu. 

Rozdział 3 

Budowa naziemnych odcinków rurociągów 
przesyłowych dalekosiężnych 

§ 154. Dopuszcza się prowadzenie rurociągu prze
syłowego dalekosiężnego nad ziemią na odcinkach 
przechodzących przez: 

1) tereny bagienne, 

2) tereny górskie, 

3) tereny zagrożone szkodami górniczymi, 

4) naturalne i sztuczne przeszkody terenowe 

- jeżeli jest to konieczne ze względu na fizjografię te
renu lub warunki gruntowo-wodne. 
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§ 155. 1. Naziemne odcinki rurociągów przesyło
wych dalekosiężnych układa się przez rowy meliora
cyjne, bagna, parowy i wąwozy, w odległości spodu 
rury od poziomu wody wysokiej o prawdopodobień
stwie p = 0,05 wynoszącej co najmniej 0,5 m. 

2. Podpory naziemnych odcinków rurociągów 
przesyłowych dalekosiężnych powinny być wykonane 
z materiałów niepalnych. 

§ 156. Naziemne odcinki rurociągów przesyłowych 
dalekosiężnych powinny mieć możliwość kompensa
cji wydłużeń termicznych. 

Rozdział 4 

Przejścia rurociągów przesyłowych dalekosiężnych 
przez przeszkody wodne 

§ 157. Rurociąg przesyłowy dalekosiężny powinien 
przebiegać przez rzeki na prostych stabilnych odcin
kach o łagodnie pochyłych niewypukłych brzegach 
koryta, przy minimalnej szerokości zalewiska. Tor 
przejścia rurociągu przesyłowego dalekosiężnego pod 
dnem rzeki powinien być prostopadły do dynamicznej 
osi przepływu. 

§ 158. 1. Podczas przekraczania przeszkód wod
nych odległość między równoległymi rurociągami 
przesyłowymi dalekosiężnymi przebiegającymi pod 
dnem tych przeszkód określa się na podstawie warun
ków geologiczno-inżynierskich i hydrologicznych, 
z uwzględnieniem możliwości technologicznych wy
konania robót bagrowniczych i układania tych rurocią
gów. 

2. Dopuszcza się układanie rurociągów parami 
w jednym wykopie przy przejściach rurociągów prze
syłowych dalekosiężnych wieloliniowych. 

§ 159. Rzędna górnej tworzącej rurociągu przesy
łowego dalekosiężnego powinna znajdować się poni
żej metra od przewidywanego profilu granicznego roz
mycia koryta rzeki lub planowanych robót pogłębiar
skich. 

§ 160. Długość przejścia rurociągu przesyłowego 
dalekosiężnego przez przeszkodę wodną określa odci
nek ograniczony: 

1) między armaturą odcinającą, w przypadku jej za
stosowania; 

2) poziomem wody wysokiej o prawdopodobień
stwie p = O, 1, w przypadku braku armatury odcina
jącej. 

§ 161. Minimalne odległości między rurociągami 
przesyłowymi dalekosiężnymi układanymi poza kory
tem rzeki na odcinkach zalewowych określa się tak, jak 
dla części liniowej rurociągu. 

§ 162. Armatura odcinająca rurociąg przesyłowy 
dalekosiężny na przejściach podwodnych powinna 
być zainstalowana po obu brzegach na rzędnych nie 
niższych niż rzędne wody wysokiej o prawdopodo
bieństwie p = O, 1. 

§ 163. Na przejściach podwodnych rurociągu prze
syłowego dalekosiężnego dopuszcza się układanie ka-

bla łączności danego rurociągu w jednym wykopie 
z rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym. 

Rozdział 5 

Przejścia rurociągów przesyłowych dalekosiężnych 
pod drogami i torami kolejowymi 

§ 164. 1. Przejścia rurociągów przesyłowych dale
kosiężnych pod torami kolejowymi oraz drogami pu
blicznymi przeznaczonymi dla ruchu kołowego powin
ny być wykonane w miejscach, gdzie są one położone 
na nasypach lub na rzędnej równej rzędnej terenu. 

2. Kąt skrzyżowania rurociągów przesyłowych da
lekosiężnych z torami kolejowymi użytku publicznego, 
autostradami, drogami międzynarodowymi i krajowy
mi powinien być zbliżony do 90°, lecz nie może być 
mniejszy od 60°. 

3. Kąt skrzyżowania rurociągów przesyłowych da
lekosiężnych z torami kolejowymi użytku niepublicz
nego oraz pozostałymi drogami nie powinien być 
mniejszy od 45°. 

4. Przejścia rurociągów przesyłowych dalekosięż
nych pod drogami i torami kolejowymi powinny być 
wykonane w rurach ochronnych lub rurach przejścio
wych. Średnica rury ochronnej powinna być większa 
od średnicy rury przewodowej co najmniej o 200 mm. 

5. Rury ochronne mogą być montowane metodą 
rozkopu lub przecisku. 

6. Przy montowaniu rur ochronnych o średnicy 
DN 500 i większych pod torem kolejowym metodą 
przecisku torowisko należy zabezpieczyć przez zasto
sowanie typowej konstrukcji odciążającej stosowanej 
w kolejnictwie. 

7. Rury ochronne nie powinny mieć połączenia 
elektrycznego z rurociągiem przesyłowym dalekosięż
nym, a końce tych rur powinny być uszczelnione tak, 
aby wewnątrz nie gromadziła się woda. Rozwiązanie 
techniczne przejścia powinno umożliwiać kontrolę 
braku połączenia elektrycznego. 

§ 165. Głębokość ułożenia odcinków rurociągów 
przesyłowych dalekosiężnych pod torem kolejowym 
powinna wynosić co najmniej 2 m od stopki szyny do 
górnej tworzącej rury ochronnej oraz co najmniej 
0,5 m od dna rowu, rynny lub kanału służących do od
prowadzenia wód do górnej tworzącej rury ochronnej. 

§ 166. Głębokość ułożenia odcinków rurociągu 
przesyłowego dalekosiężnego pod drogami powinna 
wynosić co najmniej 1,5 m od nawierzchni drogi do 
górnej tworzącej rury ochronnej, a jeżeli droga prze
biega w wykopie lub na rzędnej równej rzędnej tere
nu, co najmniej 0,5 m od dna rowu. 

§ 167. Na przejściach drogowych i kolejowych do
puszcza się układanie kabli energetycznych niskiego 
napięcia i teletechnicznych w rurach ochronnych uło
żonych pomiędzy rurociągiem przesyłowym daleko
siężnym a jego rurą ochronną. 

§ 168. 1. Pod rozjazdami torów tramwajowych i ko
lejowych oraz w miejscach podłączenia kabli układów 
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sterujących do szyn nie układa się rurociągu przesyło
wego dalekosiężnego. Odległość rurociągu od tych 
miejsc powinna wynosić co najmniej 3 m dla toru 
tramwajowego i 10 m dla toru kolejowego. 

2. Odległość skrzyżowania rurociągu przesyłowe
go dalekosiężnego od punktu przyłączenia sieci po
wrotnej powinna wynosić co najmniej: 

1) 1 500 m - w przypadku torów kolei zelektryfiko
wanej o napięciu zasilania trakcyjnego powyżej 
1 kV w strefie zmiennych potencjałów; 

2) 20 m - w przypadku pozostałych torów trakcji 
elektrycznej. 

Rozdział 6 

Wymagania konstrukcyjne rurociągów przesyłowych 
dalekosiężnych 

§ 169. 1. Rurociągi przesyłowe dalekosiężne po
winny być wykonywane z rur stalowych. 

2. Dopuszcza się wykonywanie rurociągów przesy
łowych dalekosiężnych z innych materiałów charakte
ryzujących się niezbędnymi właściwościami wytrzy
małościowymi, odpornością na działanie ognia oraz 
przewodnictwem elektrycznym. Własności te powinny 
być potwierdzone odpowiednimi badaniami. 

§ 170. Na przejściach przez sklasyfikowane rzeki, 
bagna i kanały oraz tory kolejowe, drogi krajowe i wo
jewódzkie, grubość ścianki rury rurociągu przesyłowe
go dalekosiężnego należy zwiększyć o 20 % w stosun
ku do grubości obliczeniowej. 

§ 171. Na rurociągu przesyłowym dalekosiężnym 
powinno się umieszczać komory do nadawania i od
bioru urządzeń rozdzielających, oczyszczających wnę
trze rurociągu lub prowadzących jego kontrolę. 

§ 172. Rurociągi przesyłowe dalekosiężne powinny 
posiadać zainstalowaną armaturę odcinającą: 

1) na równych odcinkach trasy - w odległościach 
od 20 do 30 km; 

2) w przypadku zróżnicowanej rzeźby terenu -
w odległościach do 10 km; 

3) na obu brzegach przeszkody wodnej, gdzie szero
kość lustra wody jest większa niż 20 m; 

4) przed autostradami i torami kolejowymi od strony 
napływu ropy naftowej lub produktów naftowych. 

Rozdział 7 

Ochrona rurociągów przesyłowych dalekosiężnych 
przed korozją 

§ 173. 1. Zewnętrzne powierzchnie rurociągów 

przesyłowych dalekosiężnych zabezpiecza się przed 
działaniem korozji, stosując odpowiednie powłoki 
ochronne oraz ochronę katodową, odpowiednio do 
wymagań określonych w Polskich Normach dotyczą

cych tych zabezpieczeń. 

2. Jeżeli rurociąg przesyłowy dalekosiężny jest na
rażony na zwiększone zagrożenie korozją ze względu 
na występowanie prądów błądzących lub obecność 
bakterii redukujących siarczany, należy zastosować 
odpowiednie systemy ochrony katodowej eliminujące 
ten rodzaj zagrożenia. 

3. Rurociąg stalowy, dla którego stosuje się ochro
nę katodową, powinien: 

1) posiadać ciągłość elektryczną; 

2) być odizolowany elektrycznie od obiektów niewy
magających ochrony; 

3) być odizolowany elektrycznie od wszelkich kon
strukcji i elementów o małej rezystancji przejścia 
względem ziemi. 

Rozdział 8 

Urządzenia elektroenergetyczne, automatyki, 
telemechaniki i łączności 

§ 174. Urządzenia technologiczne, elektroenerge
tyczne, telemechanika, automatyka i łączność rurocią
gu przesyłowego dalekosiężnego powinny zapewniać: 

1) osiągnięcie projektowanych parametrów pracy 
rurociągu; 

2) kontrolę ciśnień roboczych i przepływu na całym 
odcinku rurociągu; 

3) prowadzenie ciągłych pomiarów i sygnalizacji, 
które powinny umożliwiać szybkie wykrycie awa
rii lub przecieku i spowodować natychmiastowe 
przerwanie tłoczenia, zamknięcie wszystkich za
worów liniowych celem ograniczenia wycieku 
produktu; 

4) łączność dyspozytorską i trasową konieczną do 
sprawnej eksploatacji rurociągu. 

§ 175. Kablowa linia łączności powinna przebiegać 
wzdłuż rurociągu przesyłowego dalekosiężnego na ca
łej jego długości łącznie z obiektami liniowego wypo
sażenia rurociągu, stacjami pomp, stacjami zaworów 
i rozdzielniami. 

DZIAŁ VI 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 176. Bazy paliw płynnych wybudowane albo 
użytkowane przed dniem wejścia w życie rozporządze
nia powinny być do dnia 31 grudnia 2007 r. wyposażo
ne w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone 
do: 

1) zabezpieczania przed przenikaniem produktów 
naftowych do gruntu, wód powierzchniowych 
i gruntowych; 

2) pomiaru i monitorowania stanu magazynowa
nych produktów naftowych oraz sygnalizacji prze
cieków tych produktów do gruntu, wód po
wierzchniowych i gruntowych. 
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§ 177. Stacje paliw płynnych użytkowane albo wy
budowane przed dniem wejścia w życie rozporządze
nia powinny być wyposażone do dnia 31 grudnia 
2007 r. w urządzenia, o których mowa w § 97 ust. 1 
pkt 2 i 3. 

§ 178. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospo
darki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i sta-

cje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do trans
portu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usy
tuowanie (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 1, 
poz. 8). 

§ 179. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2006 r. 

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 21 listopada 2005 r. (poz. 2063) 

MINIMALNE WYMIARY STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM DLA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 
BAZ PALIW PŁYNNYCH I BAZ GAZU PŁYNNEGO, STACJI PALIW PŁYNNYCH I STACJI GAZU PŁYNNEGO 

ORAZ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH DALEKOSIĘŻNYCH 

1. Dla urządzeń technologicznych przeznaczonych 
do magazynowania i dystrybucji ropy naftowej i pro
duktów naftowych I i li klasy ustala się następujące 
strefy zagrożenia wybuchem (strefa 1 i strefa 2): 

1) pompa ustawiona na otwartej przestrzeni lub pod 
zadaszeniem: 

a) strefa 1 - 1,5 m w poziomie od dławicy pom
py i połączeń kołnierzowych - 1 m w górę oraz 
w dół do ziemi; 

b) strefa 2 - 1,5 m w poziomie od strefy 1, do wy
sokości 0,5 m nad powierzchnią ziemi; 

2) studzienka, w której znajdują się armatura, ruro
ciągi lub inne urządzenia o połączeniach kołnie
rzowych, strefa 1 - wewnątrz studzienki; 

3) komora czyszczaka: 

a) strefa 1 - w promieniu 1,5 m od głowicy ko
mory czyszczaka, 

b) strefa 2 - 1,5 m od strefy 1, do wysokości 
0,5 m nad powierzchnią ziemi; 

4) połączenia kołnierzowe armatury i rurociągów, 
strefa 2 - 1 m w górę, 1,5 m w poziomie i do zie
mi; 

5) studzienka zlewowa, strefa 2 - w promieniu 
1 m od osi przewodu spustowego; 

6) odmierzacz paliw: 

a) strefa 1 - wewnątrz części hydraulicznej od
mierzacza oraz w zagłębieniu pod nim, 

b) strefa 2 - wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa; 

7) zbiornik podziemny, strefa 2 - w promieniu 
1,5 m od wlotu przewodu oddechowego (odpo
wietrzenia); 

8) zbiornik naziemny o osi głównej poziomej, strefa 2 
- w promieniu 1,5 mod wylotu przewodu odde
chowego; 

9) cysterna drogowa lub kolejowa, w której właz 
w czasie spustu produktu jest otwarty, strefa 2 -
1,5 m od włazu i płaszcza cysterny i w dół do zie
mi; 

10) cysterna drogowa na placach postojowych, stre
fa 2 - 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do zie
m i; 

11) cysterna kolejowa na torach ładunkowych przed 
nalewnią bramową, strefa 2 - 0,5 m od płaszcza 
cysterny i w dół do ziemi; 

12) cysterna kolejowa na torach zdawczo-odbiorczych 
lub odstawczych, strefa 2 - 0,5 mod płaszcza cy
sterny i w dół do ziemi; 

13) nalewak kolejowy i samochodowy: 

a) strefa 1 - w promieniu 2 m od włazu cysterny 
lub zaworu oddechowego, 

b) strefa 2 - 2 m od strefy 1 i w dół do ziemi; 

14) nalewak beczkowy: 

a) strefa 1 - w promieniu 0,5 m od otworu wle
wowego, 

b) strefa 2 - 1 m od strefy 1; 

15) zbiornik z dachem stałym w obwałowaniu lub ze 
ścianą osłonową: 

a) strefa 1 - w promieniu 1,5 m od wylotu prze
wodu oddechowego, 

b) strefa 2 - 2 m od strefy 1 i płaszcza zbiornika 
oraz wewnątrz obwałowania; 

16) zbiornik z dachem stałym otoczony ścianą osłono
wą: 

a) strefa 1 - w promieniu 1,5 mod wylotu prze
wodu oddechowego, 

b) strefa 2 - 2 m od strefy 1 oraz między płasz
czem zbiornika a ścianą osłonową; 
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17) zbiornik z dachem pływającym w obwałowaniu: 

a) strefa 1 - wewnątrz zbiornika nad dachem pły
wającym do obrzeża zbiornika, 

b) strefa 2 - 1,5 m od strefy 1 i od płaszcza zbior
nika oraz wewnątrz obwałowania; 

18) zbiornik z dachem pływającym otoczony ścianą 

osłonową: 

a) strefa 1 - nad dachem zbiornika do obrzeża 
zbiornika, 

b) strefa 2 - 1,5 m od strefy 1 i od płaszcza zbior
nika oraz między zbiornikiem i ścianą osłono
wą; 

19) kanał otwarty lub przykryty płytami ażurowymi in
stalacji z produktami naftowymi I i li klasy z połą
czeniami kołnierzowymi, strefa 1 - wewnątrz ka
nału; 

20) zbiornik retencyjno-osadowy (podziemny, otwar
ty), strefa 1 - wewnątrz zbiornika; 

21) komora dopływowo-rozrządowa (podziemna, 
otwarta), strefa 1 - wewnątrz komory; 

22) pompownia ścieków przemysłowo-opadowych 
z pompami zatopionymi (podziemna, otwarta): 

a) strefa1 - 1 m nad powierzchnią cieczy, 

b) strefa 2 - 1 m od strefy 1; 

23) separator zawiesiny (podziemny, otwarty), stre
fa 1 - wewnątrz studzienki; 

24) separator falisto-płytowy (podziemny, przykryty 
balami drewnianymi), strefa 1 - wewnątrz stu
dzienki; 

25) pompownia z pompami zatapianymi odolejaczy 
(podziemna, przykryta płytą żelbetową z otworami 
montażowymi i włazowymi): 

a) strefa 1 - wewnątrz pompowni, 

b) strefa 2 - 2 m od krawędzi otworów: montażo
wego i włazowego na wysokości 0,5 m nad po
wierzchnią ziemi; 

26) odolejacz koalescencyjno-adsorbcyjny (podziem
ny, przykryty płytą stalową z otworami), strefa 1 -
wewnątrz odolejacza; 

27) komora zbiornika slopów (zbiornik stalowy 
w wannie żelbetowej), strefa 1 - wewnątrz zbior
nika; 

28) pompownia slopów na tacy, strefa 2 - 1,5 m 
w górę i w poziomie od pompy i połączeń kołnie
rzowych i w dół do ziemi. 

2. Dla urządzeń technologicznych przeznaczonych 
do magazynowania, przeładunku i dystrybucji gazu 
płynnego ustala się następujące minimalne strefy za
grożenia wybuchem (1 i 2): 

1) zbiorniki naziemne, podziemne lub przysypane 
o pojemności do 10 m3, strefa 2 - w promieniu 
1,5 m od wszystkich króćców zbiornika; 

2) zbiorniki o pojemności powyżej 10 m3 do 110 m3: 

a) dla zbiorników naziemnych, strefa 2 - 3 m od 
ścianki zbiornika, 

b) dla zbiorników podziemnych i przysypanych, 
strefa 2 - w promieniu 1,5 m od króćców 
zbiornika; 

3) zbiorniki o pojemności powyżej 110 m3 do 500 m3: 

a) dla zbiorników naziemnych, strefa 2 - 4 m od 
ścianki zbiornika, 

b) dla zbiorników podziemnych i przysypanych, 
strefa 2 - w promieniu 2 m od króćców zbior
nika; 

4) zbiorniki o pojemności powyżej 500 m3: 

a) dla zbiorników naziemnych, strefa 2 - 5 m od 
ścianki zbiornika, 

b) dla zbiorników podziemnych i przysypanych, 
strefa 2 - w promieniu 3 m od króćców zbior
nika; 

5) stanowiska przeładunkowe cystern kolejowych 
i drogowych, strefa 2 - w promieniu 1,5 m od 
przyłącza napełniania lub opróżnienia cysterny; 

6) rozlewnia gazu płynnego: 

a) strefa 1 - w promieniu 1,5 mod głowic napeł
niania butli, 

b) strefa 2 - w całym pomieszczeniu napełniania 
butli; 

7) pompownie i sprężarkownie gazu płynnego, stre
fa 2 - wewnątrz pompowni i sprężarkowni oraz 
2 m w poziomie na zewnątrz; 

8) magazyn butli, strefa 2 - wewnątrz pomieszcze
nia magazynu oraz 2 m na zewnątrz od otworów 
drzwiowych i wentylacyjnych, w poziomie i w dół 
do ziemi; 

9) magazyn butli na placu otwartym lub pod zada
szeniem: 

strefa 2: 

a) dla magazynu o masie gazu do 440 kg -
1 m od jego obrysu, 

b) dla magazynu o masie gazu powyżej 440 kg do 
5 500 kg - 3 m od jego obrysu, 

c) dla magazynu o masie gazu powyżej 5 500 kg 
do 25 OOO kg - 5 m od jego obrysu, 

d) dla magazynu o masie gazu powyżej 25 OOO kg 
do 150 OOO kg - 1 O m od jego obrysu, 

e) dla magazynu o masie gazu powyżej 150 OOO kg 
- 15 m od jego obrysu; 

10) odmierzacz gazu płynnego: 

strefa 1 - wewnątrz części hydraulicznej odmie
rzacza oraz w zagłębieniu pod nim, 

strefa 2 - wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa. 




