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Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452)
zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania w zakre-
sie:

1) przeciwpo˝arowego zaopatrzenia w wod´;

2) dróg po˝arowych.

§ 2. 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu u˝yte sà okreÊlenia
dotyczàce:

1) budynków — nale˝y przez to rozumieç okreÊlenia
zawarte w § 3 pkt 4—6,

2) kategorii zagro˝enia ludzi — nale˝y przez to rozu-
mieç okreÊlenia zawarte w § 209 ust. 2,

3) stref po˝arowych — nale˝y przez to rozumieç okre-
Êlenie zawarte w § 226 ust. 1 i 2,

4) kondygnacji — nale˝y przez to rozumieç okreÊlenia
zawarte w § 3 pkt 16 i 17,

5) grup wysokoÊci — nale˝y przez to rozumieç okre-
Êlenia zawarte w § 8

— rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33,
poz. 270).

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu u˝yte jest okreÊlenie
„obiekt budowlany”, nale˝y przez to rozumieç okre-
Êlenie zawarte w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z póên. zm.2)).

Rozdzia∏ 2

Rodzaje obiektów wymagajàcych zapewnienia 
zaopatrzenia w wod´ do zewn´trznego gaszenia 

po˝aru

§ 3. Zapewnienia zaopatrzenia w wod´ do ze-
wn´trznego gaszenia po˝aru wymagajà:

1) jednostki osadnicze o liczbie mieszkaƒców przekra-
czajàcej 100 osób, niestanowiàce zabudowy kolo-
nijnej, a tak˝e znajdujàce si´ w ich granicach: bu-
dynki u˝ytecznoÊci publicznej i zamieszkania zbio-
rowego oraz obiekty budowlane produkcyjne i ma-
gazynowe;

2) budynki u˝ytecznoÊci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz obiekty budowlane produkcyjne
i magazynowe, nieznajdujàce si´ w granicach jed-
nostek osadniczych wymienionych w pkt 1, o kuba-
turze brutto przekraczajàcej 2 500 m3 lub o po-
wierzchni przekraczajàcej 500 m2, z wyjàtkiem sta-
cji paliw ze zbiornikami podziemnymi i stacji gazu
p∏ynnego;

3) obiekty budowlane nieb´dàce budynkami, przezna-
czone dla potrzeb u˝ytecznoÊci publicznej lub za-
mieszkania zbiorowego, w których znajduje si´
strefa po˝arowa przeznaczona do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osób na powierzchni do
2 000 m2;

4) obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzch-
ni strefy po˝arowej przekraczajàcej 1 000 m2.

Rozdzia∏ 3

Sposoby okreÊlania wymaganej iloÊci wody do celów
przeciwpo˝arowych

§ 4. 1. Wymaganà iloÊç wody do celów przeciwpo-
˝arowych dla jednostek osadniczych okreÊla tabela
nr 1 za∏àcznika do rozporzàdzenia.

2. Dopuszcza si´ okreÊlanie wymaganej iloÊci wo-
dy do celów przeciwpo˝arowych dla dzielnicy i osiedla
w jednostce osadniczej odr´bnie, pod warunkiem od-
dzielenia ich od innych dzielnic i osiedli pasami nieza-
budowanego terenu o szerokoÊci co najmniej 100 m,
na których dopuszcza si´ drzewostan liÊciasty lub mie-
szany sk∏adajàcy si´ co najmniej w 50% z drzew liÊcia-
stych.

3. Woda do celów przeciwpo˝arowych dla obiek-
tów, o których mowa w § 3, powinna byç dost´pna
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przede wszystkim z urzàdzeƒ s∏u˝àcych do zaopatry-
wania w nià ludnoÊci.

4. Wodociàg stanowiàcy êród∏o wody do celów
przeciwpo˝arowych w jednostce osadniczej powinien
zapewniaç wydajnoÊç nie mniejszà ni˝ 5 dm3/s i ciÊnie-
nie na hydrancie zewn´trznym nie mniejsze ni˝
0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.

5. W przypadku gdy w jednostce osadniczej zasoby
wody przeznaczonej dla ludnoÊci, dostarczanej wodo-
ciàgiem, nie zapewniajà jej wymaganej iloÊci do celów
przeciwpo˝arowych, wykonuje si´ co najmniej jedno
z nast´pujàcych uzupe∏niajàcych êróde∏ wody, znajdu-
jàce si´ w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 250 m od skrajnej
zabudowy jednostki osadniczej lub chronionego obiek-
tu budowlanego:

1) studni´ o wydajnoÊci nie mniejszej ni˝ 10 dm3/s;

2) punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucz-
nym zbiorniku wodnym o pojemnoÊci zapewniajà-
cej odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym
o sta∏ym przep∏ywie wody nie mniejszym ni˝
20 dm3/s przy najni˝szym stanie wód;

3) przeciwpo˝arowy zbiornik wodny spe∏niajàcy wy-
magania Polskiej Normy.

6. Uzupe∏niajàce êród∏o wody, o którym mowa
w ust. 5 pkt 1 i 2, powinno zapewniaç mo˝liwoÊç pobie-
rania wody z g∏´bokoÊci nie wi´kszej ni˝ 6 m, liczàc od
osi pompy, i byç wyposa˝one w:

1) studzienk´ ssawnà lub inne urzàdzenie umo˝liwia-
jàce pobór wody, zabezpieczone przed zamule-
niem i zamarzaniem; 

2) stanowisko czerpania wody wraz z dojazdem. 

§ 5. 1. Wymagana iloÊç wody do celów przeciwpo-
˝arowych dla budynków u˝ytecznoÊci publicznej i za-
mieszkania zbiorowego oraz innych obiektów budow-
lanych o takim przeznaczeniu, s∏u˝àca do zewn´trzne-
go gaszenia po˝aru, wynosi: 

1) dla budynku o kubaturze brutto do 2 500 m3 i o po-
wierzchni wewn´trznej do 500 m2, po∏o˝onego na
terenie jednostki osadniczej — 10 dm3/s z co naj-
mniej jednego hydrantu o Êrednicy 80 mm lub za-
pas wody 100 m3 w przeciwpo˝arowym zbiorniku
wodnym;

2) dla budynków niewymienionych w pkt 1 —
20 dm3/s ∏àcznie z co najmniej dwóch hydrantów
o Êrednicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w prze-
ciwpo˝arowym zbiorniku wodnym;

3) dla obiektów budowlanych nieb´dàcych budynka-
mi, w których znajduje si´ strefa po˝arowa prze-
znaczona do jednoczesnego przebywania ponad
50 osób na powierzchni do 2 000 m2 —
10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o Êredni-
cy 80 mm lub zapas wody 100 m3 w przeciwpo˝a-
rowym zbiorniku wodnym.

2. Dopuszcza si´ uzupe∏nienie brakujàcej iloÊci wo-
dy, wymaganej w ust. 1, z innych êróde∏, o których mo-
wa w § 4 ust. 5 pkt 1 i 2.

3. W przypadku gdy w budynku u˝ytecznoÊci pu-
blicznej o kubaturze brutto przekraczajàcej 2 500 m3 lub
o powierzchni wewn´trznej przekraczajàcej 500 m2

znajdujà si´ pomieszczenia magazynowe o ∏àcznej po-
wierzchni w jednej strefie po˝arowej przekraczajàcej
250 m2 i Êredniej g´stoÊci obcià˝enia ogniowego prze-
kraczajàcej 1 000 MJ/m2 (megad˝uli na metr kwadrato-
wy), wymagana iloÊç wody do zewn´trznego gaszenia
po˝aru jest okreÊlana jak dla obiektu magazynowego
z takà g´stoÊcià obcià˝enia ogniowego, jak w tych po-
mieszczeniach.

§ 6. 1. Woda dla obiektów budowlanych produkcyj-
nych i magazynowych, w iloÊci wymaganej do celów
przeciwpo˝arowych, powinna byç dost´pna z urzàdzeƒ
s∏u˝àcych do jej dostarczania do celów bytowo-gospo-
darczych i technologicznych lub z innych zasobów wo-
dy s∏u˝àcych do tego celu.

2. W przypadku gdy w obiektach budowlanych pro-
dukcyjnych i magazynowych urzàdzenia i zasoby wo-
dy, o których mowa w ust. 1, nie zapewniajà wymaga-
nej iloÊci do celów przeciwpo˝arowych, wykorzystuje
si´ urzàdzenia s∏u˝àce do dostarczania wody do jedno-
stek osadniczych lub uzupe∏niajàce êród∏a wody, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 5.

3. Wymaganà iloÊç wody do celów przeciwpo˝aro-
wych dla obiektów budowlanych produkcyjnych i ma-
gazynowych, z wyjàtkiem wymienionych w ust. 4—8,
s∏u˝àcà do zewn´trznego gaszenia po˝aru, okreÊla si´,
bioràc pod uwag´ t´ stref´ po˝arowà, dla której jest
ona najwi´ksza, zgodnie z tabelà nr 2 za∏àcznika do roz-
porzàdzenia.

4. Wymagana iloÊç wody do celów przeciwpo˝aro-
wych dla stacji paliw i stacji gazu p∏ynnego wynosi
10 dm3/s.

5. Wymaganà iloÊç wody do celów przeciwpo˝aro-
wych dla zbiorników z gazami palnymi i cieczami
o temperaturze zap∏onu do 373,15 K (100°C) nieb´dà-
cymi produktami naftowymi oraz dla zbiorników z pro-
duktami naftowymi o temperaturze zap∏onu od
334,15 K (61°C) do 373,15 K (100°C), z wyjàtkiem pod-
grzanych powy˝ej temperatury zap∏onu, s∏u˝àcà do ze-
wn´trznego gaszenia po˝aru, okreÊla tabela nr 3 za-
∏àcznika do rozporzàdzenia.

6. Wymaganà iloÊç wody do celów przeciwpo˝a-
rowych dla zbiorników z produktami naftowymi, z wy-
jàtkiem wyst´pujàcych na stacjach paliw i stacjach
gazu p∏ynnego oraz wymienionych w ust. 5, okreÊla
si´ zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Ministra Go-
spodarki z dnia 20 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadaç bazy
i stacje paliw p∏ynnych, rurociàgi dalekosi´˝ne do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 oraz z 2003 r.
Nr 1, poz. 8).
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7. Wymaganà iloÊç wody do celów przeciwpo˝aro-
wych dla urzàdzeƒ technologicznych oraz sk∏adów
i magazynów z gazami palnymi i cieczami o tempera-
turze zap∏onu do 373,15 K (100°C), zlokalizowanych
poza budynkami, s∏u˝àcà do zewn´trznego gaszenia
po˝aru, okreÊla tabela nr 4 za∏àcznika do rozporzàdze-
nia.

8. Wymagana iloÊç wody do celów przeciwpo˝aro-
wych dla silosów, komór i zasobników ze sta∏ymi syp-
kimi materia∏ami palnymi oraz dla zbiorników z ciecza-
mi palnymi o temperaturze zap∏onu powy˝ej
373,15 K (100°C) wynosi 10 dm3/s.

9. Wymagana iloÊç wody do celów przeciwpo˝aro-
wych dla obiektów budowlanych gospodarki rolnej po-
winna byç zapewniona z sieci wodociàgowej przeciw-
po˝arowej, w nast´pujàcych iloÊciach:

1) dla obiektów o powierzchni strefy po˝arowej do
2 000 m2 — co najmniej 10 dm3/s;

2) dla obiektów o powierzchni strefy po˝arowej prze-
kraczajàcej 2 000 m2 — co najmniej 15 dm3/s.

10. W przypadku gdy wydajnoÊç wodociàgu nie za-
pewnia iloÊci okreÊlonej w ust. 3—5 i 7—9, powinien
byç zapewniony uzupe∏niajàcy zapas wody w zbiorni-
kach przeciwpo˝arowych, technologicznych lub natu-
ralnych, przystosowanych do poboru wody przez pom-
py po˝arnicze:

1) dla obiektów budowlanych produkcyjnych i maga-
zynowych wymienionych w ust. 3, w iloÊci równej
iloczynowi brakujàcej wydajnoÊci wodociàgu przez
czas trwania po˝aru przewidziany dla rozpatrywa-
nej strefy po˝arowej, ustalony w Polskiej Normie
dotyczàcej obliczania g´stoÊci obcià˝enia ognio-
wego oraz wyznaczania wzgl´dnego czasu trwania
po˝aru; 

2) dla obiektów budowlanych wymienionych w ust. 4,
5 i 7—9, w iloÊci odpowiadajàcej 10 m3 zapasu wo-
dy na 1 dm3/s brakujàcej wydajnoÊci wodociàgu.

11. Dopuszcza si´ uzupe∏nienie brakujàcej iloÊci
wody, wymaganej w ust. 3—5 i 7—9, ze studni lub z cie-
ku wodnego, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 1 i 2.

§ 7. 1. Wymagana iloÊç wody do celów przeciwpo-
˝arowych dla stref po˝arowych wyposa˝onych w sta∏e
urzàdzenia gaÊnicze i zabezpieczajàce, zarówno przy
wspólnym, jak i oddzielnym wykorzystywaniu wodo-
ciàgu lub zapasu wody do zasilania tych urzàdzeƒ i ze-
wn´trznego gaszenia po˝aru, w obiektach budowla-
nych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 3 oraz w § 6 ust. 3,
5 i 7, jest równa:

1) przy zastosowaniu urzàdzeƒ zraszaczowych zabez-
pieczajàcych — sumie iloÊci wody do zasilania tych
urzàdzeƒ i do zewn´trznego gaszenia po˝aru;

2) przy zastosowaniu urzàdzeƒ tryskaczowych i zra-
szaczowych gaÊniczych oraz sieci sta∏ych dzia∏ek
gaÊniczych — sumie iloÊci wody do zasilania tych
urzàdzeƒ i zmniejszonej o 50% iloÊci wody do ze-

wn´trznego gaszenia po˝aru, z tym ˝e wymagana
iloÊç wody powinna byç nie mniejsza ni˝ iloÊç wo-
dy do zewn´trznego gaszenia po˝aru;

3) przy zastosowaniu urzàdzeƒ gaÊniczych pianowych
— sumie iloÊci wody do zasilania tych urzàdzeƒ
i zmniejszonej o 75% iloÊci wody do zewn´trznego
gaszenia po˝aru, z tym ˝e wymagana iloÊç wody
powinna byç nie mniejsza ni˝ iloÊç wody do ze-
wn´trznego gaszenia po˝aru.

2. Wodociàg, który s∏u˝y nie tylko do celów prze-
ciwpo˝arowych, powinien mieç wydajnoÊç zapewnia-
jàcà ∏àcznie wymaganà iloÊç wody dla potrzeb:

1) przeciwpo˝arowych;

2) bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15%;

3) przemys∏owych, ograniczonych do niezb´dnej ob-
s∏ugi urzàdzeƒ technologicznych.

§ 8. 1. W przypadku braku êród∏a wody zapewniajà-
cego wymaganà iloÊç wody do celów przeciwpo˝aro-
wych, w∏aÊciwy miejscowo komendant powiatowy
(miejski) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej mo˝e wskazaç,
na czas okreÊlony, zast´pcze êród∏o wody do celów
przeciwpo˝arowych, w szczególnoÊci naturalny lub
sztuczny zbiornik wody, studni´ lub ciek wodny.

2. Zast´pcze êród∏o wody, o którym mowa w ust. 1,
powinno odpowiadaç wymaganiom okreÊlonym w § 4
ust. 5, a w przypadku cieków wodnych o przep∏ywie
wody mniejszym ni˝ 20 dm3/s — mieç dodatkowo za-
stawk´ umo˝liwiajàcà spi´trzenie wody.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy
spe∏nienie wymagaƒ dotyczàcych przeciwpo˝arowego
zaopatrzenia w wod´ jest niemo˝liwe ze wzgl´du na lo-
kalne uwarunkowania, dopuszcza si´ stosowanie roz-
wiàzaƒ zamiennych, uzgodnionych z w∏aÊciwym miej-
scowo komendantem wojewódzkim Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, zapewniajàcych niepogorszenie warun-
ków ochrony przeciwpo˝arowej. 

4. Wymagania dotyczàce projektowania i budowy
sieci wodociàgowych, przeciwpo˝arowych zbiorników
wodnych wraz ze stanowiskami czerpania wody oraz
dojazdów do nich okreÊlajà Polskie Normy z tego za-
kresu.

Rozdzia∏ 4

Wymagania przeciwpo˝arowe 
dla sieci wodociàgowych

§ 9. 1. Sieç wodociàgowa przeciwpo˝arowa powin-
na byç zasilana w wod´ z pompowni przeciwpo˝aro-
wej, zbiornika wie˝owego, studni lub innych urzàdzeƒ,
zapewniajàcych wymaganà wydajnoÊç i ciÊnienie na
najbardziej niekorzystnie po∏o˝onych hydrantach ze-
wn´trznych, przez co najmniej 2 godziny. 

2. Sieç wodociàgowa przeciwpo˝arowa powinna
byç wykonana jako sieç obwodowa. Dopuszcza si´ bu-
dow´ sieci wodociàgowej rozga∏´zieniowej poza ob-
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szarami miejskimi oraz tam, gdzie ∏àczna wymagana
iloÊç wody nie przekracza 20 dm3/s.

3. Dopuszcza si´ budow´ odga∏´zieƒ z sieci obwo-
dowej w celu zasilania hydrantów zewn´trznych.

4. W przypadku gdy ∏àczna wymagana iloÊç wody
przekracza 30 dm3/s, sieç obwodowà zasila si´
w dwóch punktach usytuowanych w mo˝liwie najwi´k-
szej odleg∏oÊci od siebie. 

5. Sieç wodociàgowà, dla której ∏àczna wymagana
iloÊç wody przekracza 20 dm3/s, projektuje si´ i buduje
tak, aby mo˝liwe by∏o jednoczesne pobieranie wody
z dwóch sàsiednich hydrantów zewn´trznych przeciw-
po˝arowych. 

6. Ârednice nominalne (DN) przewodów wodocià-
gowych, wyra˝one w milimetrach, na których przewi-
duje si´ instalowanie hydrantów zewn´trznych prze-
ciwpo˝arowych, powinny wynosiç co najmniej:

1) DN 100 — w sieci obwodowej;

2) DN 125 — w sieci rozga∏´zieniowej;

3) w odga∏´zieniach sieci obwodowej — wed∏ug obli-
czeƒ hydraulicznych;

4) DN 80 — przy rozbudowie lub modernizacji istnie-
jàcego wodociàgu o wydajnoÊci 5 dm3/s w jedno-
stce osadniczej o liczbie mieszkaƒców nieprzekra-
czajàcej 2 000.

§ 10. 1. Na sieci wodociàgowej przeciwpo˝arowej
stosuje si´ hydranty zewn´trzne nadziemne o Êredni-
cy nominalnej DN 80. Dopuszcza si´ stosowanie hy-
drantów podziemnych o Êrednicy nominalnej DN 80
w przypadkach, gdy stosowanie hydrantów nadziem-
nych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na
przyk∏ad ze wzgl´du na powodowanie utrudnieƒ w ru-
chu.

2. W obiekcie budowlanym produkcyjnym i maga-
zynowym, w którym wymagana iloÊç wody do ze-
wn´trznego gaszenia po˝aru przekracza 30 dm3/s,
w zak∏adach rafineryjnych i petrochemicznych oraz na
magistralnym przewodzie wodociàgowym powinny
byç stosowane hydranty nadziemne o Êrednicy nomi-
nalnej DN 100.

3. Hydranty zewn´trzne zainstalowane na sieci wo-
dociàgowej przeciwpo˝arowej powinny mieç mo˝li-
woÊç ich od∏àczania zasuwami od sieci. Zasuwy po-
winny znajdowaç si´ w odleg∏oÊci co najmniej 1 m od
hydrantu i pozostawaç w po∏o˝eniu otwartym.

4. Hydranty zewn´trzne przeciwpo˝arowe roz-
mieszcza si´ wzd∏u˝ dróg i ulic oraz przy ich skrzy˝owa-
niach, przy zachowaniu odleg∏oÊci:

1) mi´dzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewn´trznej kraw´dzi jezdni drogi lub ulicy — do
15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od Êciany budynku — co najmniej 5 m.

5. Poza obszarami miejskimi odleg∏oÊç mi´dzy hy-
drantami powinna byç dostosowana do g´stoÊci ist-
niejàcej i planowanej zabudowy.

6. WydajnoÊç nominalna hydrantu zewn´trznego
przeciwpo˝arowego, przy ciÊnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym pod-
czas poboru wody, w zale˝noÊci od jego Êrednicy no-
minalnej (DN), powinna wynosiç co najmniej:

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/s; 

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 — 15 dm3/s; 

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm3/s.

7. Hydranty zewn´trzne przeciwpo˝arowe powinny
byç co najmniej raz w roku poddawane przeglàdom
i konserwacji przez w∏aÊciciela sieci wodociàgowej
przeciwpo˝arowej.

Rozdzia∏ 5

Drogi po˝arowe

§ 11. 1. Droga po˝arowa o utwardzonej nawierzch-
ni, umo˝liwiajàca dojazd o ka˝dej porze roku pojazdów
jednostek ochrony przeciwpo˝arowej do obiektu bu-
dowlanego, powinna byç doprowadzona do:

1) budynku zawierajàcego stref´ po˝arowà zakwali-
fikowanà do kategorii zagro˝enia ludzi ZL I lub
ZL II;

2) budynku nale˝àcego do grupy wysokoÊci: Êrednio-
wysokie, wysokie lub wysokoÊciowe, zawierajàce-
go stref´ po˝arowà zakwalifikowanà do kategorii
zagro˝enia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V;

3) budynku zawierajàcego stref´ po˝arowà produk-
cyjnà lub magazynowà oraz do strefy po˝arowej
poza budynkiem, obejmujàcej urzàdzenia techno-
logiczne, plac sk∏adowy lub wiat´, je˝eli g´stoÊç
obcià˝enia ogniowego wymienionych stref po˝a-
rowych przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co naj-
mniej jeden z warunków:

a) powierzchnia strefy po˝arowej przekracza
1 000 m2,

b) wyst´puje pomieszczenie zagro˝one wybu-
chem;

4) budynku niskiego:

a) zawierajàcego stref´ po˝arowà zakwalifikowanà
do kategorii zagro˝enia ludzi ZL III o powierzch-
ni przekraczajàcej 1 000 m2, obejmujàcà kondy-
gnacj´ nadziemnà innà ni˝ pierwsza, lub

b) zawierajàcego stref´ po˝arowà zakwalifikowanà
do kategorii zagro˝enia ludzi ZL V i majàcego po-
nad 50 miejsc noclegowych;
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5) obiektu budowlanego innego ni˝ budynek, przezna-
czonego do u˝ytecznoÊci publicznej lub zamieszka-
nia zbiorowego, w którym przewiduje si´ mo˝li-
woÊç jednoczesnego przebywania w strefie po˝a-
rowej ponad 50 osób;

6) stanowiska czerpania wody do celów przeciwpo˝a-
rowych.

2. Droga po˝arowa powinna przebiegaç wzd∏u˝
d∏u˝szego boku budynku, o którym mowa w ust. 1
pkt 1—3, a w przypadku gdy szerokoÊç budynku jest
wi´ksza ni˝ 60 m — z jego dwóch stron, przy czym bli˝-
sza kraw´dê drogi po˝arowej powinna byç oddalona
od Êciany budynku o 5—15 m, a pomi´dzy tà drogà
i Êcianà budynku nie powinny wyst´powaç sta∏e ele-
menty zagospodarowania terenu o wysokoÊci przekra-
czajàcej 3 m lub drzewa.

3. Obiekty budowlane, o których mowa w ust. 1
pkt 1—5, powinny mieç po∏àczenie z drogà po˝arowà,
utwardzonym dojÊciem o szerokoÊci minimalnej
1,5 m i d∏ugoÊci nie wi´kszej ni˝ 50 m, tych wyjÊç ewa-
kuacyjnych z obiektu budowlanego, poprzez które jest
mo˝liwy dost´p, bezpoÊrednio lub drogami ewakua-
cyjnymi, do ka˝dej strefy po˝arowej.

4. Ka˝dy dêwig dla ekip ratowniczych w budynku
powinien mieç po∏àczenie z drogà po˝arowà dojÊciem,
o którym mowa w ust. 3, przy czym wymieniona d∏u-
goÊç dojÊcia obejmuje równie˝ drog´ ewakuacyjnà
w budynku.

5. Wymagania, o których mowa w ust. 2, nie obo-
wiàzujà, gdy sà spe∏nione nast´pujàce warunki:

1) w budynku o wi´cej ni˝ 3 kondygnacjach nadziem-
nych, na ka˝dej kondygnacji powy˝ej trzeciej nad-
ziemnej, do wysokoÊci 25 m, ka˝da klatka schodo-
wa ma okno dla ekip ratowniczych, umo˝liwiajàce
ich dost´p z zewnàtrz przez otwór o dolnej kraw´-
dzi po∏o˝onej nie wy˝ej ni˝ 90 cm nad poziomem
posadzki oraz o wysokoÊci i szerokoÊci odpowied-
nio co najmniej 110 cm i 60 cm, lub ma dojÊcie do
takiego okna poziomà drogà ewakuacyjnà o d∏ugo-
Êci nie wi´kszej ni˝ 50 m;

2) droga po˝arowa jest doprowadzona do budynku
tak, ˝e jej najbli˝sza kraw´dê jest oddalona 
o 5—10 m od rzutu pionowego na poziom terenu
ka˝dego z okien, o których mowa w pkt 1, a pomi´-
dzy tà drogà i wymienionymi oknami nie wyst´pu-
jà sta∏e elementy zagospodarowania terenu o wy-
sokoÊci przekraczajàcej 3 m lub drzewa;

3) okno, o którym mowa w pkt 1, jest oznakowane od
wewnàtrz znakiem bezpieczeƒstwa „nie zasta-
wiaç”, a z zewnàtrz — znakiem bezpieczeƒstwa od-
powiednim do sposobu, w jaki mo˝na uzyskaç do-
st´p do wn´trza budynku, zgodnie z Polskà Normà
dotyczàcà znaków bezpieczeƒstwa;

4) w budynku o nie wi´cej ni˝ 3 kondygnacjach nad-
ziemnych po∏àczenie z drogà po˝arowà, utwardzo-
nym dojÊciem o szerokoÊci minimalnej 1,5 m i d∏u-
goÊci nie wi´kszej ni˝ 30 m, majà te wyjÊcia ewaku-

acyjne z budynku, poprzez które jest mo˝liwy do-
st´p, bezpoÊrednio lub drogami ewakuacyjnymi,
do ka˝dej strefy po˝arowej.

6. Droga po˝arowa powinna byç zakoƒczona 
placem manewrowym o wymiarach co najmniej 
20 m x 20 m lub w inny sposób umo˝liwiaç dojazd do
obiektu budowlanego i powrót pojazdu bez cofania.
Wymaganie to nie dotyczy koƒcowego odcinka drogi
po˝arowej o d∏ugoÊci do 15 m.

7. Najmniejszy promieƒ zewn´trznego ∏uku drogi
po˝arowej powinien wynosiç co najmniej 11 m. 

§ 12. 1. W obr´bie miasta oraz na terenie dzia∏ki, na
której usytuowany jest obiekt budowlany, o którym
mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, minimalna szerokoÊç drogi
po˝arowej powinna wynosiç 3,5 m, a jej dopuszczalny
nacisk na oÊ powinien wynosiç co najmniej 100 kN (ki-
loniutonów).

2. Na innych terenach minimalna szerokoÊç drogi
po˝arowej powinna wynosiç 3 m, a jej dopuszczalny
nacisk na oÊ powinien wynosiç co najmniej 50 kN.

3. Minimalna szerokoÊç drogi po˝arowej powinna
wynosiç 4 m, a jej nachylenie pod∏u˝ne nie powinno
przekraczaç 5%:

1) na ca∏ej d∏ugoÊci budynku, o którym mowa w § 11
ust. 2, oraz na odcinku 10 m przed i za tym budyn-
kiem;

2) na odcinku 15 m od miejsc doprowadzenia jej do
budynku, o których mowa w § 11 ust. 5 pkt 2.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy
spe∏nienie wymagaƒ dotyczàcych drogi po˝arowej do
obiektu budowlanego jest niemo˝liwe ze wzgl´du na
lokalne uwarunkowania, dopuszcza si´ stosowanie
rozwiàzaƒ zamiennych, uzgodnionych z w∏aÊciwym
miejscowo komendantem wojewódzkim Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, które zapewnià niepogorszenie wa-
runków ochrony przeciwpo˝arowej tego obiektu.

§ 13. 1. Przejazdy na dziedziƒce i inne tereny obu-
dowane powinny odpowiadaç nast´pujàcym warun-
kom:

1) wysokoÊç przejazdu nie mniejsza ni˝ 4,2 m, a w bu-
downictwie jednorodzinnym 3,2 m; 

2) szerokoÊç przejazdu nie mniejsza ni˝ 3,6 m, w tym
szerokoÊç jezdni co najmniej 3 m; 

3) odleg∏oÊç mi´dzy przejazdami na jeden dziedziniec
nie wi´ksza ni˝ 150 m. 

2. W przejazdach, których jezdnie sà oddzielone od
chodników s∏upami lub Êcianami, jezdnia powinna
mieç szerokoÊç co najmniej 3,6 m.

3. W przypadku gdy przejazd jest wykorzystywany
jako sta∏e przejÊcie dla pieszych, powinien mieç dodat-
kowo chodnik o szerokoÊci co najmniej 1 m.
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§ 14. Wiadukty, estakady, przejÊcia i inne podobne
urzàdzenia, usytuowane ponad drogami po˝arowymi,
powinny mieç przeÊwit o wysokoÊci i szerokoÊci nie
mniejszej ni˝ 4,5 m.

§ 15. Na teren ogrodzony o powierzchni przekracza-
jàcej 5 ha, na którym znajdujà si´ obiekty wymienione
w § 11 ust. 1, oraz na place targowe i wystawowe po-
winny byç zapewnione co najmniej dwa wjazdy, odle-
g∏e od siebie o co najmniej 75 m.

Rozdzia∏ 6

Przepis koƒcowy

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 15 stycz-

nia 1999 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych wymagaƒ w zakresie przeciwpo˝arowego zaopatrzenia wodnego, ratow-
nictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadaç drogi po-
˝arowe (Dz. U. Nr 7, poz. 64), które utraci∏o moc z dniem 12 kwietnia 2003 r. w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia
27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 52, poz. 452).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. (poz. 1139)
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