Z uwagi na liczne zapytania dotyczące merytorycznej zawartości operatu
pożarowego, Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy informuje, iż ocena treści
zostanie przeprowadzona zgodnie z posiadanymi kompetencjami w ujęciu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.).
Przedmiotowy dokument, jest materiałem pomocniczym do sporządzenia
niniejszego operatu. Poniższe informacje nie stanowią wytycznych a jedynie
wskazania merytoryczne uwzględniające posiadany zasób wiedzy i przygotowania
w niniejszym temacie.
Przygotowanie operatu pożarowego sporządzanego w trybie art. 42 ust. 4b
punkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018r. poz. 992
ze zm.).
Zawartość merytoryczna.
§ 1 Wymagania ogólne.
1. Informacje formalno-prawne.
a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
b) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
c) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i
powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
d) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
e) wskazanie:
 miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy
wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz
które mogą być magazynowane w okresie roku,
 największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w
instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów,
wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca
magazynowania odpadów,
 całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub
innego miejsca magazynowania odpadów;
f) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie
procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu
technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w
uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
g) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać
działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji
zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i
urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
h) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania
odpadów;
i) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej
zezwoleniem;
j) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i
najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w

szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w
przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
2. Informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
a) charakterystyka zakładu i procesu w tym;
 warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków
technicznych obiektu,
 charakterystykę procesu technologicznego i jego zabezpieczeń,
 rodzaj zbieranych i przetwarzanych odpadów i ich charakterystyka pożarowa,
 dodatkowe środki ochrony przeciwpożarowej w obiektach,
 charakterystyka pożarowa poszczególnych obiektów, linii produkcyjnych, terenów związanych
ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów,
 spełnienie wymagań budowlanych w zakresie (klasy odporności pożarowej, stref pożarowych,
instalacji i ich zabezpieczenia przeciwpożarowego itp.),
 spełnienie warunków w zakresie odległości od innych terenów i obiektów,
 warunki dojazdu pożarowego,
 zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów,
b) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby
poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
c) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
d) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są
przewidywane;
e) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami
przeciwpożarowymi oraz treścią operatu;
f) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
g) sposób nadzoru nad badaniami i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych takich jak:
 instalacja hydrantów,
 instalacje oddymiania,
 instalacje tryskaczowe,
 podręczny sprzęt gaśniczy,
 konserwacja drzwi ppoż,
 konserwacja i badanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
h) sposoby nadzoru na aktualnością badań i przeglądów instalacji użytkowych (instalacja
elektryczna, kominowa)
i) sposoby i czasookresy szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
j) kopia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w wersji elektronicznej jeżeli jest wymagana,
k) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem
graficznych danych dotyczących w szczególności:
 powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 odległości od obiektów sąsiadujących,
 parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia
wybuchem,
 podziału na strefy pożarowe,




l)

miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej,
materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących
urządzeniami przeciwpożarowymi,
hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
wskazanie podmiotu opracowującego przedmiotowy operat.

Przedmiotowe dokumenty powinny być przedkładane w wersji papierowej w dwóch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej.
Podstawy opracowania:
Ustawy:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.
poz. 620)
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze
zm.)
Rozporządzenia:
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z
2015r. poz. 1422 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
nr 109 poz. 719 )
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z
2015 r. poz. 2117)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 ze. zm.)
Informacje dodatkowe.
 Kontrola PSP:
Zgodnie z art. 41a. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz.
992 ze zm.) Państwowa Straż Pożarna przeprowadza kontrolę instalacji przeznaczonych do
przetwarzania odpadów oraz miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów.
 Uzgodnienie operatu z PSP:
Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub
innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży
Pożarnej:
1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo
2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo
3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.

