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Za∏àcznik nr 2

KLASY JAKOÂCI HANDLOWEJ TUSZ WO¸OWYCH ZE WZGL¢DU NA OT¸USZCZENIE PÓ¸TUSZY

1567

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 sierpnia 2003 r.

w sprawie parkingów, na które sà usuwane pojazdy przewo˝àce towary niebezpieczne

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 paê-
dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów nie-
bezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) dodatkowe warunki techniczne parkingów, na któ-
re sà usuwane pojazdy przewo˝àce towary niebez-
pieczne w przypadku, o którym mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
zwanej dalej „ustawà”;

2) tryb wniesienia op∏aty pokrywajàcej koszty zwiàza-
ne z usuni´ciem pojazdu przewo˝àcego towary

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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niebezpieczne, parkowaniem i czynnoÊciami za-
bezpieczajàcymi.

§ 2. 1. Parking, na który sà usuwane pojazdy prze-
wo˝àce towary niebezpieczne, powinien mieç nie
mniej ni˝ dwa stanowiska postojowe dla tych pojaz-
dów i byç usytuowany w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝:

1) 30 m — od stanowisk postojowych dla innych po-
jazdów, urzàdzeƒ in˝ynieryjnych niezwiàzanych
z parkingiem oraz budynków, z wy∏àczeniem obiek-
tów, o których mowa w pkt 3;

2) 40 m — od lasu o powierzchni powy˝ej 3 ha, gazo-
ciàgów wysokiego ciÊnienia i torów kolejowych;

3) 300 m — od budynków mieszkalnych i innych prze-
znaczonych na pobyt ludzi oraz uj´ç wody, studni
publicznych, urzàdzeƒ s∏u˝àcych do magazynowa-
nia i uzdatniania wody.

2. Parking, o którym mowa w ust. 1, powinien byç
wyposa˝ony w:

1) odpowiednie znaki drogowe i informacyjno-ostrze-
gawcze;

2) sprz´t przeciwpo˝arowy:

a) gaÊnic´ przewoênà 25 kg proszkowà lub CO2,

b) dwie gaÊnice proszkowe 6 kg,

c) 2 koce gaÊnicze,

d) skrzyni´ zawierajàcà co najmniej 1 m3 piasku,

e) substancje i materia∏y neutralizujàce.

3. Parking majàcy ponad 4 stanowiska postojowe
dla pojazdów przewo˝àcych towary niebezpieczne po-
winien mieç êród∏o wody o wydajnoÊci co najmniej
10 dm3/s lub zapas wody w iloÊci 100 m3 w przeciwpo-
˝arowym zbiorniku wodnym, zgodnie z zasadami okre-
Êlonymi w przepisach dotyczàcych przeciwpo˝arowe-
go zaopatrzenia w wod´.

4. Stanowisko postojowe dla pojazdów przewo˝à-
cych towary niebezpieczne:

1) nie powinno byç usytuowane w zag∏´bieniach tere-
nu, na terenie podmok∏ym oraz w odleg∏oÊci
mniejszej ni˝ 10 m od rowów, studzienek i urzàdzeƒ
melioracyjnych;

2) powinno mieç odr´bny, szczelny system odwadnia-
nia, zaopatrzony w urzàdzenia do zbierania i neu-
tralizacji wycieków substancji niebezpiecznych.

5. Nawierzchnia stanowiska postojowego dla po-
jazdów przewo˝àcych towary niebezpieczne powinna
byç utwardzona, nienasiàkliwa oraz zapobiegajàca
przenikaniu materia∏ów niebezpiecznych do gruntu,
urzàdzeƒ wodnych i wód.

6. Ukszta∏towanie nawierzchni stanowiska postojo-
wego dla pojazdów przewo˝àcych towary niebezpiecz-
ne powinno uniemo˝liwiaç rozprzestrzenianie si´
ewentualnego rozlewiska materia∏ów niebezpiecznych
poza terenem stanowiska.

7. Do stanowiska postojowego dla pojazdów prze-
wo˝àcych towary niebezpieczne powinien byç zapew-
niony dojazd o parametrach technicznych okreÊlonych
w odr´bnych przepisach dotyczàcych warunków, jakim
powinny odpowiadaç drogi po˝arowe.

§ 3. 1. Op∏at´, o której mowa w art. 30 ust. 2 usta-
wy, osoba uprawniona do odebrania pojazdu wnosi do
kasy lub na rachunek bankowy przedsi´biorcy lub in-
nego podmiotu prowadzàcego parking.

2. W przypadku gdy op∏ata jest wnoszona w kasie,
przedsi´biorca lub inny podmiot prowadzàcy parking
wydaje osobie, o której mowa w ust. 1, dowód wnie-
sienia op∏aty.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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