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Podstawa prawna zapewnienia wody
do celów przeciwpożarowych
ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz
dróg pożarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030)
Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagana jest dla:
 jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100
osób, niestanowiących zabudowy kolonijnej oraz znajdujących się w
tych jednostkach budynków ZL, obiektów budowlanych PM
 budynków ZL i obiektów budowlanych PM znajdujących się poza
granicami jednostek osadniczych jw, o kubaturze brutto
przekraczającej 2.500 m3lub o powierzchni przekraczającej 500 m2, z
wyjątkiem stacji paliw płynnych ze zbiornikami o łącznej pojemności do
200 m3 i stacji gazu płynnego

Podstawa prawna zapewnienia wody
do celów przeciwpożarowych
 obiektów budowlanych niebędących budynkami, przeznaczonych na
potrzeby użyteczności publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w
których mamy strefę pożarową o powierzchni > 1.000 m2 lub do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osób
 obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pożarowej
przekraczającej 1.000 m2
Dla pozostałych obiektów budowlanych woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego
gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek
osadniczych, nie mniejszej jednak niż 10 dm3/s, z zastrzeżeniem ust. 3.
W jednostce osadniczej o liczbie mieszkańców do 2.000 wymagana ilość wody do celów
przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych
powinna wynosić co najmniej 5 dm3/s
Woda do celów przeciwpożarowych powinna być dostarczana przede wszystkim z
sieci wodociągowej zaopatrującej ludność w wodę, lub w przypadku jej braku ze
źródeł uzupełniających
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… cała prezentacja może być udostępniona płatnie po kontakcie z autorem

