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Wykaz pobrany z podstrony przepisy na skróty

Plany jakich obiektów należy przekazywad do PSP?
Do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Paostwowej Straży Pożarnej
należy przekazywad plany następujących obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu
przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych wymienionych w wykazie „Co powinny zawierad
plany graficzne instrukcji bezpieczeostwa pożarowego”:
1) budynków handlowych lub wystawowych:
a. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2,
b. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2;
2) teatrów o liczbie miejsc powyżej 300;
3) kin o liczbie miejsc powyżej 600;
4) budynków o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
5) sal widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500;
6) szpitali, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200
w budynku;
7) szpitali psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
8) domów pomocy społecznej i ośrodków rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych liczbie
łóżek powyżej 100 w budynku;
9) zakładów pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
10) budynków użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
11) budynków zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych
osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
12) budynków zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc
noclegowych powyżej 50;
13) archiwów wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Paostwowych;
14) muzeów oraz zabytków budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora
Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Paostwowej Straży Pożarnej;
15) ośrodków elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim
i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
16) central telefonicznych o pojemności powyżej 10000 numerów i centralach telefonicznych
tranzytowych o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym
lub regionalnym;
17) garaży podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2 lub obejmujących
więcej niż jedną kondygnację podziemną;
18) stacji metra i stacji kolei podziemnych;
19) dworców i portów, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
20) banków, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię
przekraczającą 500 m2;
21) bibliotek, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.
PODSTAWA PRAWNA: par. 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów - Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719.

