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 Dlaczego uwzględniać zaopatrzenie w wodę 
do zewnętrznego gaszenia pożaru
w projektach budowlanych dotyczących 
budynków?

 art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane

 § 208 ust. 2 pkt. 1. c). rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.



 §208. 2. Stosowanie przepisów 
rozporządzenia wymaga uwzględnienia:

 1) przepisów odrębnych dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, określających w szczególności:

 a) zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref 
zagrożenia wybuchem,

 b) warunki wyposażania budynków lub ich części w 
instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia 
gaśnicze,

 c) zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,

 d) wymagania dotyczącego dróg pożarowych,



 Dz. U. 2009 r. nr 124 poz. 1030. 
Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 
r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(rozporządzenie).



 Budynek

 Kategoria zagrożenia ludzi

 Strefy pożarowe,

 Kondygnacja,

 Grupy wysokości

 …są zaczerpnięte z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.



 PN-B-02857:2017-4 „Ochrona przeciwpożarowa
budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogólne.”

 PN-B-02852:2001 „Ochrona przeciwpożarowa
budynków. Obliczanie gęstości obciążenia
ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu
trwania pożaru”.



1. Określamy czy obiekt wymaga przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia 
pożaru - §3 rozporządzenia.

2. Przyporządkowujemy wymagania w zależności od 
rodzaju obiektu - §5, §6 i tabele załączników do 
rozporządzenia.

3. Analizujemy, czy posiadamy zasoby umożliwiające 
spełnienie wymagań.

4. Jeżeli TAK – budujemy.

5. Jeżeli NIE – uzupełniające źródło wody do celów 
ppoż.



 Wymagana ilość wody do celów 
przeciwpożarowych dla określonej strefy 
pożarowej/obiektu, ustalona zgodnie 
z zasadami określonymi w rozdziale 3 
rozporządzenia, powinna być dostępna przede 
wszystkim z sieci wodociągowej.



 Przejściowa - § 8 ust. 1 rozporządzenia 
Komendant Powiatowy (Miejski) PSP, może 
dopuścić na czas określony, zastępcze źródło 
wody do celów przeciwpożarowych.

 Na stałe - § 8 ust. 3 rozporządzenia. Komendant 
Wojewódzki PSP może dopuścić rozwiązania 
zamienne, które zapewnią niepogorszenie 
warunków ochrony ppoż.

UWAGA: Na wniosek właściciela budynku, obiektu 
lub terenu. 



 Jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców 
powyżej 100, niestanowiących zabudowy 
kolonijnej, a także znajdujących się w nich 
budynków użyteczności publicznej i zamieszkania 
zbiorowego oraz obiektów produkcyjnych 
i magazynowych.



 budynków użyteczności publicznej i zamieszkania 
zbiorowego oraz obiektów produkcyjnych 
i magazynowych, poza granicami jednostek 
osadniczych wymienionych w pkt. 1, o kubaturze 
brutto przekraczającej 2500 m3 lub o pow. 
przekraczającej 500 m2, z wyjątkiem stacji paliw 
płynnych ze zbiornikami o łącznej pojemności do 
200 m3 i stacji gazu płynnego.



 Jeżeli na jednej działce budowlanej znajdują się 
budynki, które tworzą jedną strefę pożarową 
o kubaturze brutto przekraczającej 2500 m3 lub 
o pow. przekraczającej 500 m2, to wymagane 
jest zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego 
gaszenia pożaru.



 Obiektów budowlanych niebędących budynkami,  
przeznaczonych na potrzeby użyteczności 
publicznej lub zamieszkania zbiorowego, 
w których znajduje się strefa pożarowa o 
powierzchni przekraczającej 1000 m2 lub 
przeznaczona dla ponad 50 osób.



 Obiektów budowlanych gospodarki rolnej 
o powierzchni strefy pożarowej 
przekraczającej 1000 m2 .



 Dla pozostałych obiektów budowlanych woda 
do  celów ppoż. do zewnętrznego gaszenia 
pożaru zapewniana jest w ramach ilości wody 
przewidywanych dla jednostek osadniczych 
nie mniejszej jednak niż 10 dm3/s, 

 Jednak dla jednostki osadniczej o liczbie 
mieszkańców do 2000 wymagana ilość wody 
do zewnętrznego gaszenia pożaru powinna 
wynosić co najmniej 5 dm3/s.



 Dla zbiorników z produktami naftowymi, za 
wyjątkiem występujących na stacjach paliw 
i stacjach gazu płynnego, przeciwpożarowe 
zaopatrzenie w wodę ustalamy na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki – tekst 
jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1853. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych i ich usytuowanie.







 Budynek o kubaturze  do 5000 m3

i o pow. wewnętrznej do 1000 m2 – 10 dm3/s 
lub 100m3 zapasu w ppoż. zbiorniku wodnym.

 Pozostałe budynki -20 dm3/s lub 200 m3

zapasu w ppoż. zbiorniku wodnym.



Obiekty budowlane niebędące budynkami, 
przeznaczone na potrzeby użyteczności 
publicznej lub zamieszkania zbiorowego, 
w których znajduje się strefa pożarowa o 
powierzchni przekraczającej 1000 m2 lub 
przeznaczona dla ponad 50 osób 

-10 dm3/s lub 100m3 zapasu w ppoż. 
zbiorniku wodnym.



 Wymaga 10 dm3/s. 

 Stacja paliw ze zbiornikami o łącznej poj. do 
200 m3, i stacja gazu płynnego, w jednostce 
osadniczej do100 mieszkańców, nie wymaga 
zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego 
gaszenia pożaru.



 do 2000 m2 – 10 dm3/s.

 Powyżej 2000 m2 -15 dm3/s.



 Silosy, komory i zasobniki ze stałymi sypkimi 
materiałami palnymi oraz zbiorniki z cieczami 
palnymi o temperaturze zapłonu powyżej 
373,15 K (100 oC) - 10 dm3/s.



W zależności od:

 Powierzchni strefy pożarowej,

 Wielkości gęstości obciążenia ogniowego.

 Zgodnie z tabelą nr 2 w załączniku do 
rozporządzenia.





1. Studnia o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s

2. Punkt czerpania wody przy naturalnym lub 
sztucznym (technologicznym) zbiorniku 
wodnym o pojemności zapewniającej 
odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym 
o stałym przepływie wody, nie mniejszym niż 
20 dm3/s, przy najniższym stanie wód,

3. Przeciwpożarowy zbiornik wodny spełniający 
wymagania Polskiej Normy.



 Studzienkę ssawną lub inne urządzenie 
umożliwiające pobór wody, zabezpieczone 
przed zamuleniem i zamarzaniem,

 Stanowisko czerpania wody z dojazdem.

Uzupełniające źródło wody musi umożliwiać 
pobieranie wody z głębokości nie większej 
niż 4 m, licząc między lustrem wody, a 
poziomem stanowiska czerpania wody

(nie dotyczy zbiorników ppoż. zgodnych z PN).



maks. 4 m – wg. rozporządzenia, 
dla studni, naturalnych i sztucznych 
zbiorników wodnych, dla cieków 
wodnych

H ≤ 5 m

maks. 5 m –dla zbiorników ppoż.

H ≤ 4 m







 Dla budynków należących do kategorii ZL

Każdy brakujący 1 dm3/s wydajności, to 10m3 

zapasu wody.

Takie przeliczenia obowiązują również dla:

 Stacji paliw i gazu płynnego,

 Silosów, komór i zasobników,

 Obiektów gospodarki rolnej,

 Obiektów wymienionych w tabelach 1,3,4 
załącznika do rozporządzenia.



Dla obiektów należących do PM, dla których 
wymagania zawarte są w tabeli nr 2 załącznika 
do rozporządzenia

 wielkość ww. zapasu powinna być nie mniejsza
niż "iloczyn brakującej wydajności wodociągu
przez czas trwania pożaru przewidziany dla
rozpatrywanej strefy pożarowej, ustalony w
Polskiej Normie dotyczącej obliczania gęstości
obciążenia ogniowego oraz wyznaczania
względnego czasu trwania pożaru, jednak nie
większy niż 4 godziny",





 ilość wody zapewniona z sieci wodociągowej: 0 dm3/s

 Qd= 4500 MJ/m2.

 Powierzchnia strefy 5500 m2.

 wymagana ilość wody do zewn. gaszenia pożaru: 60 dm3/s 

 względny czas trwania pożaru (>): 4 h

 wymagany uzupełniający zapas wody zgromadzony w 
zbiornikach przeciwpożarowych: 

(60 dm3/s x 4 h x 3600 s/h) = 864 000 dm3 =864 m3



 ilość wody zapewniona z sieci wodociągowej: 0 dm3/s

 Qd=499,0 MJ/m2.

 Powierzchnia strefy 5500 m2

 wymagana ilość wody do zewn. gaszenia pożaru: 30 dm3/s 

 względny czas trwania pożaru = 0,5 h

 wymagany uzupełniający zapas wody zgromadzony 
w zbiornikach przeciwpożarowych: 

(30 dm3/s x 0,5 h x 3600 s/h) = 54 000 dm3 = 54 m3





PN-EN 12845 Stałe urządzenia gaśnicze –
Automatyczne urządzenia tryskaczowe –
Projektowanie, instalowanie i konserwacja. 
W zakresie: 

 Definicji niskiego poziomu wody,

 Przeglądów technicznych i konserwacji,

 Ustalenia odległości od wlotu przewodu 
ssawnego do najniższego użytecznego 
poziomu wody oraz dna bądź ściany komory 
ssawnej,



 PN-M-51024 Sprzęt pożarniczy - Pokrywy 
nasad.

 PN-M-51038 Sprzęt pożarniczy – Nasady.

 PN-B-02852:2001 Ochrona 
przeciwpożarowa budynków. Obliczanie 
gęstości obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania 
pożaru.



 Pojemnik dowolnego kształtu, bądź grupa 
odpowiednio połączonych ze sobą 
pojemników, przeznaczony do 
magazynowania wody do celów 
przeciwpożarowych.

 Grupa pojemników stanowiących ppoż. 
zbiornik wodny powinna być połączona ze 
sobą przewodami o średnicy, co najmniej 
300 mm



 Objętość wody w zbiorniku zawarta pomiędzy 
normalnym poziomem wody, a najniższym 
użytecznym poziomem wody, która jest 
dostępna do celów przeciwpożarowych.



Podstawowe wymagania:

 Stanowisko czerpania wody – miejsce do ustawienia 
pojazdu pożarniczego, 

 Odrębna strefa pożarowa § 212 ust. 9 "warunków 
technicznych",

 Minimalna pojemność – 50 m3,

 Minimalna głębokość - 2 m,

 Wymaga projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. 
zabezpieczeń ppoż.



 Należy lokalizować przy każdej nasadzie 
ssawnej punktu poboru wody.

 Wymaga doprowadzenia drogi pożarowej 
o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej 
wykonanie manewru w celu odpowiedniego 
usytuowania samochodu gaśniczego przed 
punktem poboru wody.

 Stanowisko postojowe dla samochodu 
pożarniczego powinno mieć wymiary, co 
najmniej 4x12 m.



 Dopuszcza się stanowisko o wymiarach 3x3, 
jedynie dla zbiorników wodnych służących 
zapewnieniu wody do celów ppoż. dla 
jednostek osadniczych.

 Stanowisko czerpania wody powinno 
znajdować się w odległości nie większej niż 
2m, od punktu poboru wody ze zbiornika lub 
studzienki ssawnej.



H ≤ 5 m

przepływ min.1200 dm3/min

Przewód ssawny
Studzienka ssawna



do 2 m

0,5-1,0 m

min. 8 m



H ≤ 5 m

przepływ min.1200 dm3/min

H ≥ 0,8 m

lód







 1 szt. dla zbiorników o pojemności do 150 m3,

 2 szt. dla zbiorników o poj. pow.150 m3 do 300 m3,

 3 szt. dla zbiorników o poj. pow. 300 m3.

 Przewód ssawny powinien być wykonany z rur 
o średnicy nie mniejszej niż 100 mm. 

 Długość przewodu do pracy ze ssaniem nie powinna 
przekraczać 10 m.

 Szczelny na podciśnienie, co najmniej 0,07 MPa
(dopuszczalny spadek w ciągu 1 min, nie powinien 
przekroczyć 0,01 MPa).



 Dla zbiorników naziemnych o pojemności do 
300 m3, dopuszcza się wykonanie jednego 
przewodu ssawnego o średnicy min. 150 mm, 
który będzie wyposażony w dwie nasady typu 
110 (nasady muszą być umieszczone 
w sposób umożliwiający jednoczesne 
czerpanie wody).



 Przewód przelewowy,

 Wodowskaz,

 Oznakowanie z określeniem pojemności,

 Studzienka ssawna lub przewód ssawny,

 Elementy umożliwiające rewizję zbiornika (włazy, 
drabinki, zejścia, podesty robocze),

 Przewód zasilający, zabezpieczony przed 
zamarzaniem, wyposażony w zawór odcinający 
(dla zbiorników zasilanych z sieci),

 Studzienka osadnikowa (dla zbiorników 
zasilanych z innych źródeł),

 Instalacja grzewcza dla zbiorników naziemnych,



Budynek 
chroniony

Zbiornik ppoż.

Stanowisko 
czerpania wody

L<250 m

Punkt poboru 
wody

Dojazd do 350 m

+ 30 m



Zbiornik ppoż.

Budynek 
chroniony

Podstawowa minimalna odległość stanowiska czerpania wody od budynku 
wynosi 8 metrów.

Dla obiektów:
-PM o powierzchni strefy pożarowej powyżej 1000 m2 i Qd>2000 MJ/m2,
-Ze ścianą zewnętrzną, która w pasie terenu o szerokości 16 m, określonym 
od stanowiska czerpania wody, nie posiada klasy odporności ogniowej, co 
najmniej E 15
Odległość ta powinna wynosić, co najmniej 16 m.

min. 8 m



Zbiornik ppoż.

Budynek 
chroniony

Dopuszcza się lokalizację stanowiska czerpania wody w odległościach 
mniejszych, pod warunkiem zastosowania ściany oddzielenia 
przeciwpożarowego pomiędzy obiektem chronionym a stanowiskiem 
czerpania wody i punktem poboru wody, wykonanej w sposób 
zapewniający możliwość bezpiecznego czerpania wody w przypadku 
pożaru w obiekcie chronionym, w czasie nie krótszym niż 
obliczeniowy czas trwania pożaru, jednak nie krócej niż przez 2 h.
Ściana powyższe powinna:
-Być wykonana jako niezależna konstrukcyjnie,
-Mieć klasę odporności ogniowej, co najmniej REI-M 120
-Być wzniesiona w pionie po dach, na szerokości równej szerokości 
stanowiska czerpania wody powiększonej z każdej stron o 4 m albo 
o 8 m – w przypadku obiektu chronionego innego niż składowisko

L<8 m (16 m)





 Z sieci wodociągowej 

– napełnianie do 100%, w czasie nie dłuższym niż 
48 h, dla zbiorników o pojemności do100 m3,

– napełnianie do 50%, w czasie nie dłuższym niż 
48 h, dla zbiorników o poj. ponad 100 m3,

 Z innych źródeł:

- Całkowite napełnienie do 72 h. 
Przy zasilaniu zbiornika ze źródeł innych niż 
sieć wodociągowa, konieczne jest zastosowanie 
studzienki osadnikowej pomiędzy kanałem 
doprowadzającym wodę, a zbiornikiem.



maks. poziom 
wody w zbiorniku

Kanał 
doprowadzający 
wodę do zbiornika



Rozdział 5 rozporządzenia



 Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna 
być zasilana w sposób zapewniający wymagane 
ciśnienie i wydajność w hydrantach, nawet 
najniekorzystniej ulokowanych, przez, co 
najmniej 2 godziny.

 Sieć wodociągowa przeciwpożarową należy 
wykonywać, jako obwodową. Dopuszcza się 
sieć, poza obszarami miejskimi oraz tam gdzie 
wymagana ilość wody nie przekracza 20 dm3/s.

 Dopuszcza się budowę odgałęzień z sieci 
obwodowej w celu zasilania hydrantów 
zewnętrznych.



 W przypadku, gdy łączna wymagana ilość 
wody przekracza 30 dm3/s, sieć obwodową 
zasila się w dwóch punktach, znajdujących 
się w możliwie, w jak największej odległości 
od siebie. Nie mniejszej jak ¼ obwodu sieci.

 Sieć o projektowanej wydajności powyżej 
20 dm3/s, projektuje się w sposób 
umożliwiający, jednoczesne pobieranie wody 
z dwóch sąsiednich hydrantów.





 DN 100 w sieci obwodowej,

 DN 125 w sieci rozgałęzieniowej,

 W odgałęzieniach sieci obwodowej – wg. 
obliczeń hydraulicznych.

 DN 80 – przy rozbudowie lub modernizacji 
istniejącego wodociągu o wydajności 5dm3/s, 
w jednostce osadniczej o liczbie 
mieszkańców nieprzekraczającej 2000.



 Przede wszystkim hydranty nadziemne DN 80 
o minimalnej wydajności 10 dm3/s.

 Ewentualnie hydranty podziemne DN 80 
o minimalnej wydajności 10 dm3/s.

 Hydranty nadziemne DN 100 o minimalnej 
wydajności 15 dm3/s – szczególnie 
w obiektach produkcyjnych i magazynowych, 
gdzie wymagana ilość wody przekracza 
30dm3/s, w zakładach petrochemicznych 
i rafineryjnych oraz na magistralnym 
przewodzie hydraulicznym.



 Dla zapewnienia intensywnego czerpania 
wody należy przewidzieć na magistralach 
o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 
250 hydranty DN 100 lub DN 150 o 
wydajności nie mniejszej niż 20 dm3/s, przy 
ciśnieniu nominalnym 0,2 Mpa.



 Odległość pomiędzy hydrantami do 150 m.
 Odległość 1 hydrantu od chronionego obiektu 

do 75 m,
 Odległość kolejnych hydrantów od 

chronionego obiektu – do 150 m. 
 Minimalna odległość od chronionego 

budynku 5 m.
 Od zewnętrznej krawędzi jezdni do 15 m.
 Poza miastem odległość pomiędzy 

hydrantami powinna być dostosowana do 
istniejącej i planowanej zabudowy.



 Zbiorników z gazami palnymi oraz z cieczami o 
temperaturze zapłonu do 373,15 K (100 oC) 
niebędącymi produktami naftowymi oraz dla 
zbiorników z produktami naftowymi 
o temperaturze zapłonu od 328,15 K (55 oC)  
do 373,15 K (100 oC), z wyjątkiem podgrzanych 
powyżej temperatury zapłonu





 Urządzeń technologicznych oraz składów 
i magazynów z gazami palnymi i cieczami o  
temperaturze zapłonu do 373,15 K (100 oC) 
zlokalizowanych poza budynkami.





Dziękuję za uwagę!


