
4. Odwo∏anie ˝o∏nierza z urlopu, o którym mowa
w § 6 ust. 1 i § 9 ust. 1, stwierdza si´ rozkazem dowód-
cy jednostki wojskowej.

5. Odwo∏anie ˝o∏nierza z urlopu nast´puje za po-
mocà pisemnego zawiadomienia lub przez uprawnio-
nego ˝o∏nierza (pracownika), przez dowódc´ (komen-
danta) garnizonu (dowódc´ jednostki wojskowej),
w∏aÊciwego dla miejsca przebywania ˝o∏nierza w cza-
sie urlopu, telefonicznie lub w ka˝dy inny mo˝liwy
i dost´pny sposób.

6. ˚o∏nierz odwo∏any z urlopu obowiàzany jest nie-
zw∏ocznie stawiç si´ w miejscu pe∏nienia s∏u˝by.

7. ˚o∏nierzowi, o którym mowa w ust. 4, odwo∏a-
nemu z urlopu, przys∏uguje ponownie ten urlop w pe∏-
nym wymiarze, je˝eli ˝o∏nierz przebywa∏ na nim nie
wi´cej ni˝ trzy dni kalendarzowe. W pozosta∏ych przy-
padkach przys∏uguje urlop w wymiarze niewykorzy-
stanym.

8. ˚o∏nierzowi odwo∏anemu z urlopu udziela si´
ponownie tego urlopu po ustaniu przyczyny, dla której
zosta∏ on z niego odwo∏any.

§ 11. 1. ˚o∏nierzom, o których mowa w § 1, przeby-
wajàcym na urlopie, urlop ten mo˝e byç przed∏u˝ony
w razie:

1) zachorowania ˝o∏nierza;

2) zgonu i pogrzebu lub ci´˝kiej choroby najbli˝sze-
go cz∏onka rodziny, za którego uwa˝a si´ ma∏˝on-
ka, dziecko, ojca, matk´, opiekuna prawnego, sio-
str´, brata, babk´ lub dziadka ˝o∏nierza, a tak˝e oj-
ca, matk´ lub opiekuna prawnego ma∏˝onka ˝o∏-
nierza;

3) kl´ski ˝ywio∏owej, która dotkn´∏a jego rodzin´;

4) powstania innych wa˝nych przyczyn uniemo˝li-
wiajàcych powrót do jednostki wojskowej.

2. O przed∏u˝eniu urlopu w sytuacjach okreÊlo-
nych w ust. 1 decyduje dowódca garnizonu, a w gar-
nizonach, w których sà etatowi komendanci garnizonu

— komendant garnizonu, w którym ˝o∏nierz przebywa
na urlopie.

3. Dowódca lub komendant garnizonu wskazany
w ust. 2 zawiadamia niezw∏ocznie dowódc´ jednostki
wojskowej, w której ˝o∏nierz odbywa czynnà s∏u˝b´
wojskowà, o przed∏u˝eniu urlopu temu ˝o∏nierzowi.

§ 12. Urlopy udzielane ˝o∏nierzom, o których mo-
wa w § 1, pe∏niàcym s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa
okreÊlajà przepisy § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, § 7 i § 8 ust. 3 roz-
porzàdzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych uprawnieƒ i obowiàzków
˝o∏nierzy niezawodowych pe∏niàcych s∏u˝b´ poza gra-
nicami paƒstwa (Dz. U. Nr 16, poz. 150 oraz z 2003 r.
Nr 223, poz. 2223).

§ 13. ˚o∏nierzom odbywajàcym czynnà s∏u˝b´ woj-
skowà w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia przys∏u-
gujà urlopy na dotychczasowych zasadach, o ile sà
one dla nich korzystniejsze.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone:

1) rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia
22 czerwca 1992 r. w sprawie zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej i nadterminowej zasadniczej s∏u˝by wojskowej
oraz przeszkolenia wojskowego (Dz. U. Nr 56, poz. 277,
z 1994 r. Nr 9, poz. 34, z 1995 r. Nr 42, poz. 218 i Nr 100,
poz. 499, z 1998 r. Nr 67, poz. 438, z 1999 r. Nr 92,
poz. 1055 oraz z 2002 r. Nr 208, poz. 1771, które traci
moc w zakresie uregulowanym niniejszym rozporzà-
dzeniem,

2) rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia
27 maja 2003 r. w sprawie urlopów ˝o∏nierzy odbywajà-
cych przeszkolenie wojskowe (Dz. U. Nr 103, poz. 957),
które traci moc 

— z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na
podstawie art. 17 ustawy z dnia 29 paêdziernika 2003 r.
o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. 
Nr 116, poz. 1203).

1701

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 lipca 2004 r.

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaç
wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw p∏ynnych

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,

poz. 1321, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:



Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki techniczne
dozoru technicznego w zakresie:

1) projektowania,

2) materia∏ów i elementów stosowanych do wytwa-
rzania, naprawy lub modernizacji,

3) wytwarzania,

4) eksploatacji,

5) naprawy i modernizacji

— wojskowych podziemnych zbiorników do magazy-
nowania paliw p∏ynnych, zwanych dalej „zbiornika-
mi”.

2. Warunki techniczne, o których mowa w ust. 1,
majà zastosowanie do zbiorników, o których mowa
w § 2 pkt 1 lit. d rozporzàdzenia Ministra Obrony Na-
rodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie okreÊlenia
urzàdzeƒ technicznych podlegajàcych Wojskowemu
Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 67, poz. 627).

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) WDT — Wojskowy Dozór Techniczny;

2) paliwa p∏ynne — substancje, których pr´˝noÊç pa-
ry w temperaturze 50 °C nie jest wi´ksza ni˝ 3 ba-
ry (300 kPa), a temperatura zap∏onu nie jest wy˝-
sza ni˝ 61 °C i nie sà ca∏kowicie w stanie gazowym
w temperaturze 20 °C i pod ciÊnieniem normal-
nym 1,013 bara (101,3 kPa);

3) zbiornik podziemny — zbiornik przykryty lub obsy-
pany warstwà ziemi o gruboÊci co najmniej 0,5 m,
a w przypadku zbiornika o osi pionowej, górne
dno znajduje si´ co najmniej 0,5 m poni˝ej po-
wierzchni otaczajàcego terenu;

4) Êcianki zbiornika — p∏aszcz i dna zbiornika o odpo-
wiedniej wytrzyma∏oÊci mechanicznej;

5) wyk∏adzina — tworzywo o odpowiedniej wytrzy-
ma∏oÊci, elastycznoÊci i odpornoÊci mikrobiolo-
gicznej oraz zdolnoÊci do odprowadzania ∏adun-
ków elektrostatycznych;

6) najwy˝sze ciÊnienie robocze (bar) — nadciÊnienie
przyj´te w dokumentacji technicznej zbiornika ja-
ko maksymalne w warunkach jego eksploatacji,
nie wy˝sze ni˝ 0,5 bara; nie uwzgl´dnia si´ przy
tym ciÊnienia hydrostatycznego wywo∏anego s∏u-
pem paliwa znajdujàcego si´ w zbiorniku;

7) ciÊnienie obliczeniowe (bar) — nadciÊnienie przy-
j´te w dokumentacji technicznej zbiornika do obli-
czeƒ wytrzyma∏oÊciowych, z uwzgl´dnieniem wy-
maganego ciÊnienia próbnego oraz ciÊnienia hy-
drostatycznego przy wype∏nieniu zbiornika pali-
wem lub wodà;

8) ciÊnienie próbne (bar) — nadciÊnienie, przy któ-
rym jest wykonywana próba szczelnoÊci;

9) ciÊnienie dopuszczalne (bar) — najwy˝sze nadci-
Ênienie, mierzone w najwy˝szym punkcie prze-
strzeni ciÊnieniowej zbiornika, przy którym WDT

zezwoli∏ na eksploatacj´ zbiornika lub jego prze-
strzeni;

10) najwy˝sza temperatura robocza (°C) — najwy˝szà
wartoÊç temperatury Êcianki zbiornika, ustalonà
w dokumentacji technicznej zbiornika dla warun-
ków jego eksploatacji;

11) najni˝sza temperatura robocza (°C) — najni˝szà
wartoÊç temperatury Êcianki zbiornika, ustalonà
w dokumentacji technicznej zbiornika dla warun-
ków jego eksploatacji;

12) temperatura dopuszczalna (°C) — granicznà war-
toÊç najwy˝szej albo najni˝szej temperatury robo-
czej, przy której WDT zezwoli∏ na eksploatacj´
zbiornika;

13) masa netto ∏adunku (kg) — najwi´kszà dopuszczal-
nà mas´ paliwa, ustalonà w dokumentacji tech-
nicznej zbiornika, którà wolno wprowadziç do
zbiornika;

14) pojemnoÊç (m3) — ca∏kowità pojemnoÊç zbiornika
lub przestrzeni zbiornika, ∏àcznie z króçcami przy-
∏àcznymi, bez odliczenia obj´toÊci zaj´tej podczas
eksploatacji zbiornika lub jego przestrzeni przez
cia∏a sta∏e po∏àczone ze Êciankami w sposób roz-
bieralny;

15) niebezpieczna reakcja:
a) tworzenie zwiàzków wybuchowych, 
b) wydzielanie znacznych iloÊci ciep∏a, 
c) wydzielanie gazów trujàcych lub palnych, 
d) tworzenie materia∏ów niestabilnych chemicz-

nie;

16) dopuszczalny poziom paliwa — najni˝szy albo naj-
wy˝szy poziom paliwa w zbiorniku, którego prze-
kroczenie stanowi niebezpieczeƒstwo dla stanu
technicznego lub prawid∏owej pracy zbiornika;

17) modernizacja zbiornika — dokonanie zmian w sto-
sunku do stanu pierwotnego w parametrach pracy
lub konstrukcji zbiornika, wp∏ywajàcych na popra-
w´ bezpieczeƒstwa jego eksploatacji i ochron´
Êrodowiska.

Rozdzia∏ 2

Konstrukcja

§ 3. 1. Konstrukcj´ zbiornika i jego osprz´t dosto-
sowuje si´ do charakterystyki technicznej tego zbior-
nika, warunków eksploatacji i w∏aÊciwoÊci magazyno-
wanych paliw.

2. Projekt zbiornika i jego osprz´tu zapewnia,
w sposób okreÊlony w przepisach o ochronie Êrodowi-
ska, minimalizacj´ ubytku paliwa do otoczenia w przy-
padku zmian temperatury lub ciÊnienia.

3. Przedostawanie si´ paliwa (par) do otoczenia
podczas nape∏niania lub opró˝niania zbiornika ograni-
cza si´ do bezpiecznego minimum, mi´dzy innymi
przez zastosowanie instalacji odzysku par w zbiorni-
kach do przechowywania benzyn.

4. Zbiornik buduje si´ z materia∏u oboj´tnego pod
wzgl´dem fizykochemicznym na przechowywane pali-
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wo lub zabezpiecza pow∏okà ochronnà albo wyk∏ada
odpowiednià wyk∏adzinà.

5. Elementy zbiornika stykajàce si´ bezpoÊrednio
z paliwem wykonuje si´ z materia∏ów oboj´tnych pod
wzgl´dem fizykochemicznym na jego dzia∏anie, jak
równie˝ nieoddzia∏ywajàcych na przechowywane pali-
wo.

6. Elementy zbiornika wykonuje si´ z materia∏ów
niezawierajàcych sk∏adników zdolnych do wytworze-
nia niebezpiecznej reakcji z przechowywanà w nim za-
wartoÊcià lub do wyraênego ich os∏abienia, w szcze-
gólnoÊci przez przyspieszenie starzenia i wzrost kru-
choÊci.

7. Sporzàdzajàc dokumentacj´ technicznà zbiorni-
ka okreÊla si´ jego okres u˝ytkowania.

8. Konstrukcja zbiornika posiada zabezpieczenia
przed gromadzeniem si´ ∏adunków elektrostatycz-
nych.

§ 4. Konstrukcja zbiornika i jego elementów za-
pewnia:

1) umo˝liwienie dost´pu do Êcianek wewn´trznych
zbiornika, a w przypadku umieszczenia zbiornika
w obudowie betonowej, równie˝ do zewn´trz-
nych;

2) ca∏kowite i bezpieczne opró˝nianie oraz czyszcze-
nie zbiornika;

3) prawid∏owe odpowietrzanie zbiornika, tak˝e pod-
czas hydraulicznej próby szczelnoÊci.

§ 5. 1. Obliczenia wytrzyma∏oÊciowe wykonuje si´
w sposób okreÊlony w:

1) przepisach w sprawie obliczeƒ wytrzyma∏oÊcio-
wych dla urzàdzeƒ ciÊnieniowych; w przypadku
zbiornika metalowego, dla którego przewiduje si´
ciÊnieniowà prób´ szczelnoÊci, jako ciÊnienie obli-
czeniowe nale˝y przyjàç 0,8 wysokoÊci zastosowa-
nego ciÊnienia próbnego;

2) przepisach w sprawie sta∏ych zbiorników ciÊnie-
niowych z tworzyw sztucznych.

2. W przypadkach innych ni˝ okreÊlone w ust. 1,
obliczenia wytrzyma∏oÊciowe mogà byç wykonywane
w sposób okreÊlony w warunkach technicznych
uzgodnionych z WDT.

§ 6. 1. W obliczeniach wytrzyma∏oÊciowych
uwzgl´dnia si´ obcià˝enie:

1) statyczne pochodzàce od zawartoÊci zbiornika;

2) ziemià;

3) inne, w tym Êniegiem, je˝eli ma ono istotny
wp∏yw na wymagane gruboÊci Êcianek.

2. W obliczeniach gruboÊci Êcianki zbiornika nie
uwzgl´dnia si´ gruboÊci jego wyk∏adziny lub pow∏oki.

3. W przypadku mo˝liwoÊci powstania w zbiorniku
podciÊnienia, projektant przeprowadza obliczenia wy-
trzyma∏oÊciowe zbiornika w zakresie przewidywanego
ciÊnienia zewn´trznego.

4. Nie jest wymagane wykonywanie obliczeƒ wy-
trzyma∏oÊciowych dla po∏àczeƒ ko∏nierzowo-Êrubo-
wych króçców przy∏àcznych, je˝eli po∏àczenia te wyko-
nane zosta∏y zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi
w normach dopuszczonych do stosowania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumentacji tech-
nicznej zbiornika okreÊla si´ materia∏y elementów po-
∏àczenia, w tym uszczelek, oraz okreÊlonà wartoÊç mo-
mentu dokr´cania nakr´tek.

§ 7. Minimalna gruboÊç metalowych Êcianek zbior-
nika, o Êrednicy zewn´trznej wi´kszej ni˝ 800 mm, wy-
nosi co najmniej 5 mm. GruboÊç metalowej Êcianki
zbiornika zewn´trznego w zbiorniku dwuÊciankowym
wynosi co najmniej 3 mm.

§ 8. 1. W zbiorniku pozostawia si´ wolnà prze-
strzeƒ stanowiàcà zabezpieczenie przed przelaniem
si´ paliwa lub trwa∏ym odkszta∏ceniem zbiornika za-
mkni´tego w wyniku powi´kszenia si´ w nim obj´to-
Êci tego paliwa pod wp∏ywem wzrostu temperatury.

2. Nape∏nienie zbiornika paliwem w odniesieniu
do najwy˝szej temperatury roboczej nie mo˝e przekra-
czaç 97 % pojemnoÊci zbiornika.

§ 9. 1. Zbiornik wyposa˝a si´ w sygnalizacj´ po-
wstania wycieku i zabezpieczenie przed przenikaniem
paliwa do gruntu oraz do wód powierzchniowych
i gruntowych.

2. Jako sygnalizacj´ powstania wycieku, o której
mowa w ust. 1, stosuje si´:

1) system monitorowania przestrzeni mi´dzydennej
zbiornika o osi pionowej;

2) system monitorowania przestrzeni mi´dzyÊcien-
nej zbiornika o osi poziomej;

3) inne urzàdzenia dopuszczone do stosowania przez
WDT.

3. Jako zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1,
mogà byç stosowane:
1) geomembrana;
2) podwójna Êcianka;
3) szczelna Êcianka zbiornika z wyk∏adzinà;
4) szczelna obudowa;
5) inne zabezpieczenie dopuszczone do stosowania

przez WDT.

4. WartoÊç ciÊnienia utrzymywanego w sygnaliza-
cji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, okreÊla si´ w do-
kumentacji technicznej zbiornika, je˝eli to wynika z za-
sady dzia∏ania zastosowanego systemu sygnalizacji.

5. Âciank´ zbiornika, o której mowa w ust. 3 pkt 3,
uwa˝a si´ za szczelnà, je˝eli zosta∏a zaprojektowana
i zbudowana tak, aby w przypadku powstania wycieku
w wyk∏adzinie wyciek ten zosta∏ przez nià zatrzymany
i nie dosz∏o do ska˝enia Êrodowiska.

§ 10. 1. Zbiornik wyposa˝a si´ w urzàdzenie zabez-
pieczajàce zbiornik przed przekroczeniem dopuszczal-
nego nadciÊnienia i podciÊnienia oraz urzàdzenie za-
bezpieczajàce przed przedostaniem si´ ognia do stre-
fy gazowej zbiornika.
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2. Przy doborze przepustowoÊci urzàdzeƒ zabez-
pieczajàcych zbiornik przed przekroczeniem dopusz-
czalnego nadciÊnienia i podciÊnienia uwzgl´dnia si´
parametry pracy zbiornika, mi´dzy innymi najwy˝sze
nat´˝enie przep∏ywu gazu, wynikajàce z nagrzewania
lub ch∏odzenia zawartoÊci oraz jego nape∏niania albo
opró˝niania.

3. Urzàdzenia zabezpieczajàce zbiornik przed prze-
kroczeniem dopuszczalnego nadciÊnienia i podciÊnie-
nia instaluje si´ na wysokoÊci co najmniej 4 m od po-
ziomu otaczajàcego teren i zabezpiecza w sposób unie-
mo˝liwiajàcy przedostanie si´ do zbiornika ognia, wo-
dy deszczowej i cia∏ obcych oraz odporny na korozj´.

4. Armatury zaporowej nie umieszcza si´ mi´dzy
zbiornikiem a urzàdzeniem oddechowym.

§ 11. 1. W zbiorniku projektuje si´ otwory inspek-
cyjne, które b´dà umo˝liwia∏y ogl´dziny wewn´trzne
zbiornika, jego czyszczenie, napraw´ i wykonanie ba-
daƒ, lub okreÊla metody badania jego wewn´trznych
powierzchni. 

2. W przypadku zastosowania w∏azu jako otworu
inspekcyjnego, majàcego Êrednic´ wewn´trznà co
najmniej 600 mm, zbiornik wyposa˝a si´ w urzàdzenia
zapewniajàce jego bezpiecznà obs∏ug´, zgodnie
z przepisami o bezpieczeƒstwie i higienie pracy.

Rozdzia∏ 3

Materia∏y i wytwarzanie

§ 12. 1. Do budowy zbiorników stosuje si´:
1) stale; 
2) metale nie˝elazne;
3) ˝ywice epoksydowe, winyloestrowe i poliestrowe,

wzmacniane szklanym lub w´glowym w∏óknem,
matà lub tkaninà, oraz inne tworzywa sztuczne;

4) inne materia∏y dopuszczone do stosowania przez
WDT.

2. Materia∏y stosowane do budowy zbiorników:

1) wykonuje si´ zgodnie z wymaganiami okreÊlony-
mi w normach dopuszczonych do stosowania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych
specyfikacjach technicznych uzgodnionych z WDT;

2) dostarczane sà przez wytwarzajàcego te materia∏y
wraz z dokumentem poÊwiadczajàcym przeprowa-
dzenie ich kontroli odbiorczej i zawierajàcym wy-
niki badaƒ laboratoryjnych.

§ 13. Pomocnicze elementy zbiorników wykonuje
si´ z materia∏ów okreÊlonych przez projektanta. Przy
wyborze tych materia∏ów projektant kieruje si´ wzgl´-
dami bezpieczeƒstwa i niezawodnej pracy zbiornika,
a w szczególnoÊci:
1) spawalnoÊcià, je˝eli elementy pomocnicze majà

byç spawane do Êcianki zbiornika lub mi´dzy sobà;
2) odpornoÊcià na dzia∏anie magazynowanego

w zbiorniku paliwa i otaczajàcej atmosfery oraz bra-
kiem oddzia∏ywania na przechowywane paliwo;

3) w∏asnoÊciami wytrzyma∏oÊciowymi i innymi cecha-
mi odpowiednimi dla charakteru pracy zbiornika.

Rozdzia∏ 4

Osprz´t

§ 14. Zbiorniki w zale˝noÊci od konstrukcji i warun-
ków eksploatacji wyposa˝a si´ w nast´pujàcy osprz´t:
1) urzàdzenia zabezpieczajàce przed nadmiernym

wzrostem nadciÊnienia lub podciÊnienia;
2) urzàdzenia zabezpieczajàce przed przepe∏nieniem;
3) aparatur´ kontrolno-pomiarowà i sygnalizacyjnà;
4) armatur´;
5) urzàdzenia zabezpieczajàce przed przedostaniem

si´ ognia do strefy gazowej zbiornika.

§ 15. 1. Do urzàdzeƒ zabezpieczajàcych, o których
mowa w § 14 pkt 1, zalicza si´:

1) syfonowe przyrzàdy bezpieczeƒstwa;

2) urzàdzenia oddechowe;

3) zawory bezpieczeƒstwa i g∏owice bezpieczeƒstwa;

4) automatyk´ zabezpieczajàcà.

2. Urzàdzenia zabezpieczajàce, o których mowa
w ust. 1, instaluje si´, gdy zbiornik nie jest na sta∏e po-
∏àczony z atmosferà i mo˝e nastàpiç w nim wzrost ci-
Ênienia ponad najwy˝sze ciÊnienie robocze z powodu
ogrzewania albo niedopuszczalnego spadku ciÊnienia,
w szczególnoÊci podczas opró˝niania zbiornika.

3. Automatyka zabezpieczajàca, o której mowa
w ust. 1 pkt 4, obejmuje uk∏ady sygnalizacji, blokad
i wy∏àczeƒ parametrycznych.

4. W szczególnych przypadkach, zamiast urzàdzeƒ
zabezpieczajàcych stosuje si´ uk∏ady sygnalizacji
ostrzegawczej.

5. Sygnalizacja ostrzegawcza sk∏ada si´ z sygnali-
zacji akustycznej i optycznej, a jej cz∏ony wykonawcze
umieszcza si´ w sterowni ze sta∏à obs∏ugà, jeÊli jest
mo˝liwa likwidacja zagro˝enia z tej sterowni.

§ 16. Urzàdzenia zabezpieczajàce przed przepe∏nie-
niem odpowiadajà wymaganiom dla automatyki za-
bezpieczajàcej lub sygnalizacji ostrzegawczej, okreÊlo-
nym w § 15 ust. 3—5.

§ 17. 1. Aparatur´ kontrolno-pomiarowà i jej ele-
menty dobiera si´ odpowiednio do rodzaju paliwa,
warunków przeprowadzania odczytu i parametrów
zbiornika.

2. Wskaêniki aparatury, o której mowa w ust. 1,
umieszcza si´ i oÊwietla w taki sposób, aby ich wska-
zania by∏y wyraênie widoczne ze stanowiska obs∏ugi.

3. Do aparatury lub jej elementów do∏àcza si´ od-
powiednie dokumenty kontroli metrologicznej okre-
Êlone w przepisach o metrologii.

§ 18. 1. Zbiornik, dla którego ze wzgl´du na bezpie-
czeƒstwo eksploatacji jest wymagana kontrola tempera-
tury, wyposa˝a si´ w termometr. Dok∏adnoÊç wskazaƒ
termometrów szklanych odpowiada klasie dok∏adnoÊci
co najmniej 1,5. Termometry manometryczne i elektrycz-
ne posiadajà klas´ dok∏adnoÊci nie mniejszà ni˝ 2,5.
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2. Termometr szklany instaluje si´ w os∏onie za-
bezpieczajàcej go przed uszkodzeniem i nieutrudniajà-
cej odczytów temperatury.

3. Zakres wskazaƒ termometru jest wi´kszy o 25 %
od wartoÊci temperatury dopuszczalnej. 

4. WartoÊç temperatury dopuszczalnej oznacza si´
w sposób trwa∏y na podzia∏ce lub os∏onie termometru
czerwonà kreskà. Oznaczenie wykonuje si´ za pomocà
przytwierdzonej do termometru czerwonej p∏ytki lub
przez podanie wartoÊci tej temperatury czerwonà bar-
wà na tabliczce. 

§ 19. 1. Zbiornik wyposa˝a si´ w manometr o kla-
sie dok∏adnoÊci co najmniej 2,5. Zakres wskazaƒ ma-
nometru dobiera si´ tak, aby najwy˝sza wartoÊç ci-
Ênienia roboczego zbiornika wynosi∏a 0,5—0,7 zakresu
wskazaƒ.

2. Ârednica manometru wynosi co najmniej 65 mm.

3. Na tarczy manometru wartoÊç ciÊnienia dopusz-
czalnego zbiornika oznacza si´ w sposób trwa∏y czer-
wonà kreskà. Oznaczenie to mo˝na zastàpiç czerwonà
p∏ytkà przytwierdzonà do obudowy manometru i przy-
legajàcà do szk∏a tego manometru albo podaç jego
wartoÊç czerwonà barwà na tabliczce umieszczonej
w miejscu widocznym w pobli˝u manometru. 

4. Zbiornik wyposa˝a si´ w manowakuometr, 
je˝eli mo˝e w nim powstaç podciÊnienie wi´ksze ni˝
0,025 bara (2,5 kPa). 

5. Mi´dzy zbiornikiem i manometrem instaluje si´
zawór odcinajàcy.

§ 20. 1. Rodzaj, typ i liczb´ wskaêników poziomu
cieczy okreÊla si´ w dokumentacji technicznej zbiorni-
ka, z uwzgl´dnieniem w∏aÊciwoÊci czynnika robocze-
go i jego parametrów oraz wymagaƒ okreÊlonych
w przepisach o metrologii, je˝eli wskaênik poziomu
cieczy s∏u˝y do celów pomiarowych.

2. Nie stosuje si´ zaworów i kurków probierczych
do sprawdzania poziomu cieczy. 

3. Wskaêniki poziomu cieczy zabezpiecza si´ przed
uszkodzeniem. 

§ 21. 1. IloÊç i rodzaj armatury zaporowej i spusto-
wej ustala si´ w dokumentacji technicznej zbiornika.

2. Króçce zbiorników umieszczone poni˝ej najwy˝-
szego dopuszczalnego poziomu nape∏nienia, wyposa-
˝a si´ w samoczynnie dzia∏ajàce zawory zwrotne lub
nadmiarowe, zabezpieczajàce przed nadmiernym
i niezamierzonym wyp∏ywem paliwa. Wymaganie to
nie dotyczy króçców do odbioru magazynowanego
paliwa, króçców spustowych i króçców do odwodnie-
nia oraz króçców wskaêników poziomu cieczy i pomia-
rowych.

3. Ârednica wewn´trzna armatury spustowej wy-
nosi co najmniej 8 mm, a wymiary i kszta∏t przewo-
dów przy∏àcznych projektant dobiera tak, aby:

1) odprowadzanie paliwa by∏o bezpieczne dla osób
obs∏ugujàcych zbiornik i otoczenia;

2) nie nast´powa∏a utrata dro˝noÊci armatury i prze-
wodów oraz istnia∏a mo˝liwoÊç ich czyszczenia;

3) spe∏nione by∏y wymagania, o których mowa
w § 10, dotyczàce urzàdzeƒ oddechowych.

4. Materia∏y, z jakich wykonuje si´ elementy arma-
tury stykajàce si´ z paliwem, sà odporne na dzia∏anie
tego paliwa i nie tworzà z nim zwiàzków chemicznych
lub nie powodujà zmian jakoÊciowych paliwa.

§ 22. Zbiorniki, w których zastosowano zawory od-
dechowe, wyposa˝a si´ w urzàdzenia zabezpieczajàce
przed przedostaniem si´ ognia do strefy gazowej
zbiornika.

Rozdzia∏ 5

Znakowanie

§ 23. 1. Na zbiorniku przymocowuje si´ w miejscu
dost´pnym trwa∏à i czytelnà tabliczk´ fabrycznà, zwanà
dalej „tabliczkà”, odpornà na korozj´ i dzia∏anie paliwa.

2. Tabliczka zawiera w szczególnoÊci:

1) nazw´ lub znak wytwórcy;

2) numer fabryczny;

3) rok produkcji;

4) najwy˝sze ciÊnienie robocze;

5) ciÊnienie próbne;

6) pojemnoÊç;

7) dopuszczalny poziom paliwa;

8) nazwy paliw, do których zbiornik jest przeznaczony.

Rozdzia∏ 6

Dokumentacja techniczna

§ 24. 1. W fazie projektowania zbiornika opracowuje
si´ jego dokumentacj´ technicznà, którà wytwarzajàcy
lub osoba dzia∏ajàca w jego imieniu przedk∏ada w dwóch
egzemplarzach do WDT w celu jej uzgodnienia.

2. Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1,
zawiera:
1) rysunek zestawieniowy;
2) obliczenia wytrzyma∏oÊciowe podstawowych ele-

mentów zbiornika, z zastrze˝eniem § 6 ust. 4;
3) dane o osprz´cie; w przypadku gdy zbiornik ma

byç wyposa˝ony w instalacje pomocnicze — sche-
maty tych instalacji i dane o ich doborze;

4) wartoÊç ciÊnienia w urzàdzeniu sygnalizujàcym
powstanie wycieku;

5) technologi´ wytwarzania zbiorników.

3. Na rysunku zestawieniowym, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, podaje si´: 
1) wymiary konieczne do sprawdzenia obliczeƒ wy-

trzyma∏oÊciowych;
2) nazw´ i podstawowe w∏aÊciwoÊci paliwa;
3) parametry robocze i obliczeniowe;
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4) materia∏y, z jakich wykonane sà elementy zbiorni-
ka, wraz z numerami odpowiednich norm lub in-
nych specyfikacji;

5) rodzaj oraz dane dotyczàce zabezpieczenia anty-
korozyjnego powierzchni wewn´trznej i ze-
wn´trznej, warunki wykonywania badaƒ i kontro-
li oraz przewidywany okres eksploatacji zbiorni-
ka;

6) numery norm dotyczàcych elementów znormali-
zowanych;

7) wspó∏czynniki wytrzyma∏oÊciowe z∏àczy spaja-
nych i zakres badaƒ nieniszczàcych tych z∏àczy;

8) wymiary i rozmieszczenie lub zasady rozmieszcza-
nia z∏àczy spajanych;

9) wymagania w zakresie obróbki cieplnej;

10) specjalne wymagania dotyczàce wytwarzania
i badaƒ, w tym dane o próbie szczelnoÊci;

11) miejsce umieszczenia tabliczki.

4. Elementy zbiornika, których nie przedstawiono
dostatecznie wyraênie na rysunku zestawieniowym,
ujmuje si´ na odr´bnych rysunkach.

§ 25. 1. Wytwarzajàcy zbiornik wystawia dokument
poÊwiadczajàcy, zwany dalej „poÊwiadczeniem”, ˝e
zbiornik ten zosta∏ wykonany i zbadany zgodnie z do-
kumentacjà technicznà oraz warunkami okreÊlonymi
w uprawnieniu do wytwarzania.

2. Wytwarzajàcy, który jest poddostawcà elementu
(materia∏u) zbiornika, wystawia poÊwiadczenie doty-
czàce tego elementu (materia∏u) wed∏ug wzoru ustalo-
nego przez WDT w ramach uprawnienia do wytwarza-
nia.

3. Wytwarzajàcy zbiornik za∏àcza instrukcj´ eksplo-
atacji zbiornika.

§ 26. W celu uzyskania decyzji zezwalajàcej na eks-
ploatacj´ zbiornika eksploatujàcy przedk∏ada WDT,
w dwóch egzemplarzach, dokumentacj´ odbiorczà
zbiornika, zawierajàcà dokumenty, o których mowa
w § 24 ust. 1, oraz:

1) opis dzia∏ania zbiornika wraz z danymi dotyczàcy-
mi osprz´tu i êróde∏ zasilania, schemat po∏àczeƒ
ze wspó∏pracujàcymi urzàdzeniami oraz dane do-
tyczàce zabezpieczeƒ antykorozyjnych, w tym opis
systemu zabezpieczenia katodowego, je˝eli ma
byç zastosowany;

2) plan usytuowania zbiornika z uwzgl´dnieniem
rozmieszczenia sàsiadujàcych obiektów budowla-
nych i urzàdzeƒ;

3) poÊwiadczenia, o których mowa w § 25;

4) protoko∏y badania szczelnoÊci wyk∏adziny lub po-
w∏oki ochronnej oraz ich odpornoÊci mikrobiolo-
gicznej, je˝eli takie badania sà wymagane w doku-
mentacji technicznej;

5) instrukcj´ eksploatacji zbiornika.

Rozdzia∏ 7

Zakresy i terminy badaƒ technicznych

§ 27. 1. Badanie typu jest obowiàzkowe dla urzà-
dzeƒ, o których mowa w § 15 ust. 1. Wytwarzajàcy
mo˝e zg∏aszaç do tego badania równie˝ inny osprz´t.

2. Program badania typu, o którym mowa w ust. 1,
ustala WDT.

§ 28. 1. Wytwarzajàcy przygotowuje i zg∏asza
zbiornik lub jego element do badaƒ sprawdzajàcych.
W przypadku gdy wytwarzajàcy dostarcza zbiorniki
w elementach, badania cz´Êciowe lub ca∏kowite zbior-
nika przeprowadza si´ w miejscu jego ustawienia.
W takim przypadku wytwarzajàcy lub dzia∏ajàcy w je-
go imieniu przygotowuje i zg∏asza zbiornik do badaƒ
w miejscu jego ustawienia.

2. Sposób przeprowadzenia badaƒ sprawdzajà-
cych jest uzgadniany z WDT przed rozpocz´ciem wy-
twarzania lub modernizacji zbiornika.

§ 29. Badania sprawdzajàce polegajà na przepro-
wadzeniu:

1) badania budowy;

2) próby szczelnoÊci;

3) próby szczelnoÊci wyk∏adzin;

4) badaƒ specjalnych, ustalonych w dokumentacji
technicznej zbiornika.

§ 30. 1. Badanie budowy zbiornika, o którym mo-
wa w § 29 pkt 1, przeprowadza si´ u wytwarzajàcego
lub — je˝eli ze wzgl´du na wielkoÊç lub metod´ mon-
ta˝u zbiornik jest scalany dopiero na miejscu jego
ustawienia — u eksploatujàcego.

2. Badanie budowy polega na sprawdzeniu:
1) zgodnoÊci wykonania zbiornika z wymaganiami

okreÊlonymi w rozporzàdzeniu i dokumentacjà
technicznà, o której mowa w § 24 ust. 1;

2) stanu Êcianek zbiornika;
3) jakoÊci z∏àczy;
4) oznaczeƒ;
5) wyposa˝enia;
6) innych cech, zale˝nie od konstrukcji zbiornika i sto-

sowanego materia∏u.

3. Elementy zbiornika, których badanie budowy
wykonano u wytwarzajàcego, mogà nie byç poddawa-
ne powtórnemu badaniu podczas badania budowy ca-
∏ego zbiornika.

4. Zbiorniki poddane u wytwarzajàcego badaniu
budowy bez kompletnego osprz´tu poddaje si´ bada-
niu uzupe∏niajàcemu u eksploatujàcego, po zainstalo-
waniu kompletnego osprz´tu.

§ 31. 1. Zbiorniki poddaje si´ próbie szczelnoÊci,
o której mowa w § 29 pkt 2.

2. Rodzaj przeprowadzanej próby szczelnoÊci lub
wymaganà jej czu∏oÊç oraz wartoÊç ciÊnienia próbne-
go okreÊla dokumentacja techniczna zbiornika, o któ-
rej mowa w § 24 ust. 1.
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3. WartoÊç ciÊnienia próbnego dla próby szczelno-
Êci nie jest ni˝sza ni˝:

1) 0,75 bara (75 kPa) plus najwy˝sze ciÊnienie robo-
cze dla zbiornika;

2) 0,4 bara (40 kPa) w wartoÊciach bezwzgl´dnych —
dla przestrzeni monitorujàcej zbiornik.

4. Próby szczelnoÊci wykonuje si´ oddzielnie dla
ka˝dej przestrzeni zbiornika w obecnoÊci inspektora
WDT.

§ 32. 1. Rodzaj próby szczelnoÊci i wartoÊç ciÊnie-
nia okreÊla si´ w dokumentacji technicznej zbiornika,
o której mowa w § 24 ust. 1, z uwzgl´dnieniem wyma-
gaƒ, o których mowa w § 31 ust. 3. Wybór rodzaju pró-
by zapewnia uzyskanie wymaganej czu∏oÊci badania
przy uwzgl´dnieniu mo˝liwoÊci technicznych zbiorni-
ka.

2. WartoÊç ciÊnienia próbnego zbiornika zale˝y od:
1) przyj´tej najwy˝szej wartoÊci ciÊnienia roboczego;
2) zastosowanej metody badania szczelnoÊci;
3) wartoÊci ciÊnienia hydrostatycznego wytwarzane-

go przez paliwo;
4) wymagaƒ szczelnoÊci ze wzgl´du na ochron´ Êro-

dowiska.

3. W badaniach zbiorników lub ich elementów sto-
suje si´ nast´pujàce rodzaje prób szczelnoÊci:
1) hydraulicznà ciÊnieniowà;
2) gazowà ciÊnieniowà;
3) z helowym wykrywaczem nieszczelnoÊci;
4) gazowà pró˝niowà — p´cherzykowà;
5) hydraulicznà hydrostatycznà;
6) ultradêwi´kowà;
7) inne rodzaje prób szczelnoÊci uzgodnione z WDT.

4. Prób´ szczelnoÊci wymienionà w ust. 3 pkt 2 sto-
suje si´ tylko przy badaniach szczelnoÊci osprz´tu.

5. Wynik próby szczelnoÊci uznaje si´ za pozytyw-
ny, je˝eli podczas jej przeprowadzania nie stwierdzo-
no p´kni´ç, niedopuszczalnych trwa∏ych odkszta∏ceƒ
ani przenikania cieczy lub gazu.

§ 33. 1. Prób´ hydraulicznà ciÊnieniowà, o której
mowa w § 32 ust. 3 pkt 1, przeprowadza si´ przy u˝y-
ciu wody o temperaturze od 4 °C do 40 °C. Za zgodà
WDT mo˝e byç zastosowana inna ciecz albo dla zwi´k-
szenia czu∏oÊci ciecz z dodatkiem farby wskaênikowej
bàdê luminoforu ultrafioletowego.

2. CiÊnienie podnosi si´ jednostajnie do wartoÊci
ciÊnienia próbnego z szybkoÊcià nie wi´kszà ni˝
1 bar/min (100 kPa/min).

3. WartoÊç ciÊnienia próbnego utrzymuje si´ przez
czas okreÊlony w dokumentacji technicznej, o której
mowa w § 24 ust. 1, lecz nie krócej ni˝ 30 minut; po
tym czasie dokonuje si´ ogl´dzin zbiornika.

§ 34. Wytwarzajàcy przeprowadza badanie szczel-
noÊci zewn´trznych pokryç ochronnych na zbiorni-
kach przy napi´ciu probierczym, zale˝nym od rodzaju

i gruboÊci pokrycia, okreÊlonym w dokumentacji tech-
nicznej na podstawie Polskich Norm lub innych specy-
fikacji technicznych, uzgodnionych z WDT.

§ 35. 1. Eksploatujàcy lub dzia∏ajàcy w jego imie-
niu zg∏asza zbiornik do badaƒ odbiorczych, które pole-
gajà na przeprowadzeniu pierwszej po badaniach
sprawdzajàcych rewizji zewn´trznej, na miejscu zain-
stalowania — ustawienia zbiornika, oraz:

1) sprawdzeniu kompletnoÊci wymaganej dokumen-
tacji;

2) sprawdzeniu dzia∏ania sygnalizacji powstania wy-
cieku;

3) sprawdzeniu osprz´tu i jego szczelnoÊci.

2. Pozytywny wynik badania odbiorczego stanowi
podstaw´ do wydania decyzji zezwalajàcej na eksplo-
atacj´ zbiornika.

§ 36. 1. Przeprowadza si´ nast´pujàce rodzaje ba-
daƒ okresowych:

1) rewizj´ wewn´trznà;

2) rewizj´ zewn´trznà.

2. Terminy badaƒ okresowych wyznacza si´ od da-
ty zakoƒczenia badania odbiorczego.

3. Rewizj´ wewn´trznà przeprowadza si´ nie rza-
dziej ni˝ co 10 lat.

4. Na uzasadniony wniosek eksploatujàcego rewi-
zj´ wewn´trznà przeprowadza si´ przed wyznaczonym
terminem jej przeprowadzenia, pod warunkiem ˝e ter-
min ten zostanie uzgodniony z WDT z 14-dniowym
wyprzedzeniem. 

5. Rewizj´ zewn´trznà przeprowadza si´ nie rza-
dziej ni˝ raz na 2 lata w dowolnym okresie roku, w któ-
rym wygasa wyznaczony dla niej termin.

6. Je˝eli badanie doraêne obejmuje pe∏ny zakres
odpowiedniego badania okresowego, kolejny termin
tego badania mo˝e byç, za zgodà eksploatujàcego,
ustalony po zakoƒczeniu badania doraênego.

7. Eksploatujàcy lub dzia∏ajàcy w jego imieniu
przygotowuje zbiornik do badaƒ okresowych, w spo-
sób okreÊlony przez WDT.

§ 37. 1. Rewizja wewn´trzna, o której mowa w § 36
ust. 1 pkt 1, polega na wizualnej ocenie stanu Êcianek
zbiornika, ich po∏àczeƒ, wzmocnieƒ i wyposa˝enia
oraz przeprowadzeniu próby szczelnoÊci zbiornika
z osprz´tem przed powtórnym dopuszczeniem do eks-
ploatacji.

2. WDT w uzasadnionych technicznie przypadkach
poleca uzupe∏nienie rewizji wewn´trznej lub zastàpie-
nie ogl´dzin wewn´trznych innym badaniem, które
pozwoli oceniç stan techniczny zbiornika.

§ 38. Rewizja zewn´trzna, o której mowa w § 36
ust. 1 pkt 2, polega na wykonaniu zewn´trznej oceny
wizualnej zbiornika w miejscach dost´pnych oraz
sprawdzeniu dzia∏ania jego urzàdzeƒ i osprz´tu oraz
zapisów, o których mowa w § 44 ust. 1.
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§ 39. 1. Przeprowadza si´ nast´pujàce rodzaje ba-
daƒ doraênych:

1) eksploatacyjne — w przypadku stwierdzenia nie-
w∏aÊciwego stanu zbiornika oraz zakoƒczenia jego
modernizacji lub naprawy;

2) po niebezpiecznym uszkodzeniu zbiornika lub nie-
szcz´Êliwym wypadku zwiàzanym z eksploatacjà
zbiornika;

3) kontrolne. 

2. Zakres badaƒ doraênych ustala WDT.

3. Badania doraêne eksploatacyjne, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1, wykonuje si´ na wniosek eksploatu-
jàcego w przypadku: 

1) naprawy lub modernizacji zbiornika oraz wymiany
jego elementów;

2) wymiany lub naprawy urzàdzeƒ zabezpieczajàcych
przed wzrostem ciÊnienia;

3) wymiany urzàdzeƒ zasilajàcych na urzàdzenia o in-
nych parametrach lub innej charakterystyce;

4) nieszczelnoÊci Êcianek zbiornika;

5) zmiany po∏àczeƒ okreÊlonych w schemacie, o któ-
rym mowa w § 26 pkt 1;

6) przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
zbiornika;

7) wystàpienia innych okolicznoÊci ustalonych przez
WDT.

4. Badania doraêne kontrolne, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, przeprowadza si´ u eksploatujàcego
w ramach nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów
o dozorze technicznym.

§ 40. Zbiorniki o pojemnoÊci do 2,5 m3 obj´te sà
dozorem technicznym uproszczonym, zbiorniki o po-
jemnoÊci powy˝ej 2,5 m3 do 15 m3 — dozorem tech-
nicznym ograniczonym, a zbiorniki o pojemnoÊci po-
wy˝ej 15 m3 — dozorem technicznym pe∏nym.

Rozdzia∏ 8

Eksploatacja

§ 41. 1. Zewn´trzne powierzchnie zbiornika sà wol-
ne od pozosta∏oÊci paliwa.

2. Strefy zagro˝enia wybuchem, odleg∏oÊci zbior-
nika od obiektów budowlanych i u∏o˝onych pod zie-
mià przewodów oraz uziemienie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, okreÊla si´ w dokumentacji od-
biorczej, o której mowa w § 26.

§ 42. 1. Instrukcja eksploatacji zbiornika, o której
mowa w § 26 pkt 5, zawiera:

1) charakterystyk´ zbiornika;

2) opis czynnoÊci zwiàzanych z nape∏nianiem, maga-
zynowaniem i opró˝nianiem;

3) zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem paliwa znajdujàcego si´
w zbiorniku oraz ska˝enia mikrobiologicznego;

4) wymagania okreÊlone w przepisach w sprawie
ochrony przeciwpo˝arowej oraz ochrony Êrodowi-
ska;

5) wymagania dotyczàce obs∏ugi urzàdzeƒ zabezpie-
czajàcych, czynnoÊci zwiàzane z konserwacjà
zbiornika, w tym równie˝ cz´stotliwoÊç, sposób
i zakres sprawdzania wyk∏adzin i pokryç oraz cz´-
stotliwoÊç kontroli zabezpieczeƒ antykorozyjnych;

6) wymagania dotyczàce kwalifikacji osób sprawujà-
cych nadzór oraz obs∏ugujàcych i konserwujàcych
zbiornik;

7) sposób post´powania w razie wystàpienia uszko-
dzeƒ i nieprawid∏owoÊci podczas eksploatacji
zbiornika.

2. W przypadku gdy zbiornik stanowi cz´Êç instala-
cji, dopuszcza si´, aby instrukcja eksploatacji zbiorni-
ka stanowi∏a cz´Êç instrukcji technologicznej instala-
cji.

3. Instrukcja eksploatacji zbiornika znajduje si´
w miejscu dost´pnym dla osób obs∏ugujàcych zbior-
nik.

§ 43. Osoby obs∏ugujàce zbiornik post´pujà zgod-
nie z instrukcjà eksploatacji zbiornika oraz urzàdzeƒ
i instalacji wspó∏pracujàcych.

§ 44. 1. Dla zbiornika prowadzi si´ ksià˝k´ ruchu,
w której odnotowuje si´ dane dotyczàce co najmniej:

1) parametrów pracy zbiornika;

2) kontroli osprz´tu zabezpieczajàcego, w tym zapi-
sów wartoÊci ciÊnienia w urzàdzeniach sygnalizu-
jàcych wyciek paliwa;

3) wykonywanych przeglàdów i prób okresowych;

4) wymiany cz´Êci sk∏adowych i osprz´tu;

5) stopnia nape∏nienia zbiornika;

6) istotnych zak∏óceƒ w pracy zbiornika oraz wykony-
wanych czynnoÊci konserwacyjnych;

7) innych wykonywanych czynnoÊci okreÊlonych
w instrukcji eksploatacji.

2. Zapisy w ksià˝ce ruchu mogà byç prowadzone
dla zespo∏u zbiorników.

§ 45. 1. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia
zbiornika eksploatujàcy niezw∏ocznie go zabezpiecza,
zgodnie z instrukcjà eksploatacji, oraz powiadamia
WDT.

2. W przypadku uszkodzenia zbiornika, które mo˝e
spowodowaç zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia ludzkie-
go oraz mienia i Êrodowiska, eksploatujàcy niezw∏ocz-
nie podejmuje odpowiednie dzia∏ania majàce na celu
wyeliminowanie zagro˝enia.

§ 46. Zbiornik przekazuje si´ do rozruchu przed za-
koƒczeniem badaƒ odbiorczych, je˝eli wy∏àcznym ce-
lem rozruchu, prowadzonego pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za rozruch, b´dzie sprawdzenie pra-
wid∏owoÊci dzia∏ania zbiornika, jego zabezpieczeƒ
i osprz´tu oraz ewentualna regulacja instalacji nape∏-
niania i opró˝niania.
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§ 47. 1. Zbiornik nape∏nia si´ wy∏àcznie paliwem
okreÊlonym na tabliczce i w protokole badania odbior-
czego.

2. Przeznaczenie zbiornika do magazynowania in-
nego paliwa ni˝ okreÊlone na tabliczce wymaga uzy-
skania zgody WDT.

3. Przed pierwszym nape∏nieniem zbiornika podej-
muje si´ odpowiednie Êrodki zapobiegajàce wystàpie-
niu ewentualnych zagro˝eƒ w zbiorniku lub jego oto-
czeniu, okreÊlone w przepisach o bezpieczeƒstwie i hi-
gienie pracy.

§ 48. Dopuszczalne nape∏nienie zbiornika, je˝eli
zbiornik jest nape∏niany metodà pojemnoÊciowà,
w zale˝noÊci od temperatury nape∏nienia, oblicza si´
wed∏ug wzoru:

ρoFn = —— x F [%]
ρf

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Fn — dopuszczalne nape∏nienie zbiornika,
ρo — g´stoÊç w najwy˝szej temperaturze roboczej,

wyra˝onà w kg/dm3 lub t/m3,
ρf — g´stoÊç w temperaturze nape∏niania, wyra˝o-

nà w kg/dm3 lub t/m3, 
F — nape∏nienie zbiornika, o którym mowa w § 8

ust. 2, wyra˝one w %.

§ 49. 1. WejÊcie do zbiornika nast´puje po jego
opró˝nieniu, dokonaniu neutralizacji lub dezynfekcji
i przewietrzeniu oraz innych czynnoÊciach gwarantu-
jàcych bezpieczeƒstwo, zgodnie z przepisami o bez-
pieczeƒstwie i higienie pracy.

2. WejÊcie inspektora do zbiornika nast´puje po
uzyskaniu pisemnego zezwolenia od eksploatujàcego
zbiornik. 

§ 50. 1. Dopuszcza si´ wymian´ osprz´tu zbiornika,
z wyjàtkiem urzàdzeƒ zabezpieczajàcych przed nad-
miernym wzrostem nadciÊnienia lub podciÊnienia, bez
uzgodnienia z WDT, na osprz´t tego samego typu oraz
o tych samych parametrach.

2. Wymiana osprz´tu odbywa si´ pod nadzorem
osób odpowiedzialnych za kontrol´ eksploatacyjnà
zbiornika i zostaje odnotowana w postaci zapisów,
o których mowa w § 44 ust. 1.

§ 51. 1. Zbiorniki wykonane ze stali w´glowych lub
stopowych wyposa˝a si´ w system zabezpieczenia ka-
todowego, z zastrze˝eniem ust. 4. System ten gwaran-
tuje ujemny potencja∏ zbiornika w stosunku do gruntu.

2. Potencja∏ zbiornika mierzony w stosunku do
elektrody porównawczej miedê — siarczan miedzi nie
przekracza 0,85 V. W przypadku zagro˝enia korozjà
przez beztlenowe bakterie redukujàce siarczany poten-
cja∏ ten nie przekracza 0,95 V. 

3. Je˝eli zbiorniki, o których mowa w ust. 1, znaj-
dujà si´ w strefie wyst´powania pràdów b∏àdzàcych,
stosuje si´ specjalne Êrodki ochrony katodowej. 

4. Ochrona katodowa nie jest wymagana, je˝eli
zbiornik nie styka si´ z gruntem.

Rozdzia∏ 9

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 52.1. Zbiorniki eksploatowane przed dniem 3 ma-
ja 2003 r. spe∏niajà nast´pujàce wymagania:

1) rzeczywista minimalna gruboÊç Êcianki zbiorni-
ków zapewnia statecznoÊç konstrukcji; 

2) w przypadku wyposa˝enia zbiornika w osprz´t
o nietypowej konstrukcji lub gdy wytwarzajàcy ten
osprz´t nie jest znany, eksploatujàcy zbiornik uzy-
skuje decyzj´ WDT zezwalajàcà na eksploatacj´
zbiornika. 

2. Decyzj´, o której mowa w ust. 1 pkt 2, WDT wyda-
je po przeprowadzeniu sprawdzenia stanu osprz´tu i uzy-
skaniu pozytywnych wyników tego sprawdzenia oraz do-
starczeniu przez eksploatujàcego pisemnego poÊwiad-
czenia o d∏ugoletniej i bezawaryjnej pracy osprz´tu. 

3. Umieszczone na zbiornikach, o których mowa
w ust. 1, tabliczki lub tabliczki zast´pcze zawierajà
w szczególnoÊci: 
1) numer fabryczny lub ewidencyjny zbiornika; 
2) pojemnoÊç zbiornika;
3) nazwy lub wzory chemiczne czynnika lub czynni-

ków roboczych, które mogà byç magazynowane
w zbiorniku. 

4. W terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. eksploatu-
jàcy zbiorniki, o których mowa w ust. 1, przedk∏ada
w WDT nast´pujàcà dokumentacj´ technicznà: 

1) uproszczony rysunek zestawieniowy zbiornika, na
którym podaje si´: 
a) zasadnicze wymiary konieczne do sprawdzenia

obliczeƒ wytrzyma∏oÊciowych, z podanà rze-
czywistà gruboÊcià elementów g∏ównych, 

b) nazw´ i podstawowe w∏aÊciwoÊci czynnika ro-
boczego, 

c) parametry robocze, 
d) rodzaje lub gatunki u˝ytych materia∏ów, je˝eli

sà znane, 
e) specyfikacje króçców i ich rozmieszczenie, 
f) dopuszczalne nape∏nienie, 
g) parametry i rodzaj próby szczelnoÊci, 
h) dane o zabezpieczeniu antykorozyjnym; 

2) obliczenia wytrzyma∏oÊciowe zbiornika, ograni-
czone do sprawdzenia zasadniczych elementów
g∏ównych, w szczególnoÊci p∏aszcza, den i wzmoc-
nieƒ, wykonane przy nast´pujàcych za∏o˝eniach: 

a) w przypadku braku danych materia∏owych, dla
elementów stalowych przyjmuje si´ granic´
plastycznoÊci równà 180 N/mm2, 

b) dla po∏àczeƒ spawanych nale˝y przyjàç wspó∏-
czynnik z∏àcza spawanego Z = 0,7, 

c) wspó∏czynnik bezpieczeƒstwa X = 1,8, 

d) wartoÊci ciÊnieƒ obliczeniowych nale˝y przyj-
mowaç zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi
w § 5, 
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e) obliczenia wytrzyma∏oÊciowe po∏àczeƒ ko∏nie-
rzowo-Êrubowych nie sà wymagane, je˝eli po-
∏àczenia te sà wykonane zgodnie z Polskimi
Normami. W przypadku niezgodnoÊci z Polski-
mi Normami obliczenia obowiàzujà dla Êredni-
cy nominalnej króçca powy˝ej DN 100; 

3) poÊwiadczenie eksploatujàcego o przyj´tej grubo-
Êci nominalnej Êcianek zbiornika, spe∏niajàcej wy-
magania, o których mowa w ust. 1, je˝eli eksplo-
atujàcy nie posiada obliczeƒ wytrzyma∏oÊcio-
wych. W przypadku ró˝nych gruboÊci pasów
p∏aszcza zbiornika, gruboÊci nominalne powinny
byç okreÊlone dla ka˝dej z zastosowanych grubo-
Êci;

4) dane o osprz´cie; 
5) opis dzia∏ania zbiornika;
6) schemat instalacji oraz rodzaje zabezpieczeƒ; 
7) plan usytuowania zbiornika;
8) inne istotne informacje dotyczàce dotychczasowej

eksploatacji zbiornika, takie jak stwierdzone
uszkodzenia, dokonane naprawy, wiek zbiornika
i dane dotyczàce jego posadowienia;

9) instrukcj´ eksploatacji zbiornika lub wypis z in-
strukcji technologicznej. 

5. Dla zbiorników, o których mowa w ust. 1, prze-
widuje si´ nast´pujàce rodzaje badaƒ technicznych: 

1) badania okresowe — w zakresie:
a) rewizji wewn´trznej — § 37 stosuje si´ odpo-

wiednio,
b) próby szczelnoÊci — § 31—33 stosuje si´ odpo-

wiednio,
c) rewizji zewn´trznej — wykonywanej zgodnie

z postanowieniami § 38;

2) badania doraêne — w zakresie okreÊlonym przez
WDT — § 39 stosuje si´ odpowiednio.

6. Zbiorniki, dla których rewizja wewn´trzna, pró-
ba szczelnoÊci lub rewizja zewn´trzna zakoƒczone zo-
sta∏y wynikiem negatywnym, wycofuje si´ z u˝ytko-
wania albo, je˝eli jest to technicznie i ekonomicznie
uzasadnione, poddaje naprawie lub modernizacji.

§ 53. Dla zbiorników, o których mowa w § 52 ust. 1,
przewiduje si´ wykonywanie badaƒ okresowych nie
rzadziej ni˝:

1) co 1 rok — w zakresie rewizji zewn´trznej;

2) co 5 lat — w zakresie rewizji wewn´trznej i próby
szczelnoÊci.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 2 lipca 2004 r.

w sprawie okreÊlenia zakresu danych zawartych w dokumencie p∏atniczym przekazywanym przez instytucj´
finansowà do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych
(Dz. U. Nr 116, poz. 1205) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
danych podawanych przez instytucj´ finansowà na
dokumencie p∏atniczym w przypadku przekazywania
do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych 30 % sumy
sk∏adek podstawowych wp∏aconych do pracownicze-
go programu emerytalnego oraz sposób i tryb przeli-
czania kwoty przekazanych sk∏adek na podstaw´ wy-
miaru Êwiadczenia.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 

1) instytucji finansowej — nale˝y przez to rozumieç
instytucj´ finansowà okreÊlonà w art. 2 pkt 10
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidual-
nych kontach emerytalnych;

2) oddziale Zak∏adu — nale˝y przez to rozumieç tere-
nowà jednostk´ organizacyjnà Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych w∏aÊciwà ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania  oszcz´dzajàcego;

3) oszcz´dzajàcym — nale˝y przez to rozumieç osob´
fizycznà okreÊlonà w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach
emerytalnych;

4) kwocie sk∏adki — nale˝y przez to rozumieç 30 %
sumy sk∏adek podstawowych wp∏aconych do pra-
cowniczego programu emerytalnego.

§ 3. 1. Instytucja finansowa przekazujàca do Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych kwot´ sk∏adki podaje na
dokumencie p∏atniczym „Polecenie przelewu/wp∏ata
gotówkowa” nast´pujàce dane:

1) w polu „nazwa odbiorcy” — nazw´ oddzia∏u Za-
k∏adu; 

2) w polu „nr rachunku odbiorcy” — numer rachun-
ku bankowego wskazany przez oddzia∏ Zak∏adu;

3) w polu „kwota” — kwot´ sk∏adki;

———————
1) Minister Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 134, poz. 1432).


