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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 20 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç bazy i stacje 
paliw p∏ynnych, rurociàgi dalekosi´˝ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadaç bazy i stacje paliw
p∏ynnych, rurociàgi dalekosi´˝ne do transportu ropy
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 98, poz. 1067), wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 2 dodaje si´ pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) rozlewni gazu p∏ynnego — rozumie si´ przez
to wydzielony technologicznie, niepodpiwni-
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czony obiekt budowlany przeznaczony do na-
pe∏niania butli gazem p∏ynnym,

11) cysternie samochodowej — rozumie si´ przez
to cystern´ na podwoziu samochodowym, cy-
stern´ naczep´ oraz cystern´ przyczep´.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunki techniczne okreÊlone w § 1 majà zasto-
sowanie przy budowie nowych obiektów oraz
odbudowie, rozbudowie, przebudowie i nadbu-
dowie obiektów istniejàcych, przeznaczonych
do magazynowania, prze∏adunku i dystrybucji
ropy naftowej i produktów naftowych.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Zbiornik uwa˝a si´ za podziemny, je˝eli jest
przykryty lub obsypany warstwà ziemi
o gruboÊci co najmniej 0,5 m, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Za zbiornik podziemny uwa˝a si´ równie˝
zbiornik usytuowany w obudowie ˝elbeto-
wej, przy czym najwy˝szy poziom magazy-
nowanej ropy naftowej lub produktów naf-
towych jest co najmniej o 0,20 m poni˝ej
powierzchni otaczajàcego terenu, którego
poziom wyznacza si´ w odleg∏oÊci 6,5 m od
p∏aszcza zbiornika po jego ostatecznym
ukszta∏towaniu.”;

4) w § 8 w ust. 1 po wyrazach „w nast´pujàcych ter-
minach” dodaje si´ wyrazy „, o ile przepisy odr´b-
ne nie stanowià inaczej”;

5) w § 11:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyraz „wy∏àcznie”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ropa naftowa i produkty naftowe mogà byç
równie˝ magazynowane w odpowiednio przy-
stosowanych naturalnych zbiornikach pod-
ziemnych powsta∏ych po wyrobiskach z∏ó˝.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Bazy paliw wyposa˝a si´ w instalacje
i urzàdzenia do:

1) zabezpieczenia przed przenikaniem pro-
duktów naftowych do gruntu i wód
gruntowych, cieków, rzek, jezior i akwe-
nów portowych oraz przed emisjà par
tych produktów do powietrza atmosfe-
rycznego, w procesach ich prze∏adunku
i magazynowania,

2) monitorowania stanu magazynowa-
nych produktów i sygnalizacji przecie-
ków tych produktów do gruntu i wód
gruntowych,

3) hermetycznego magazynowania, za∏a-
dunku i roz∏adunku produktów nafto-
wych I klasy, ograniczajàcego roczne
straty z tego tytu∏u w ka˝dej instalacji

magazynowej bazy paliw, do wartoÊci
poni˝ej 0,01%.

2. Instalacje i urzàdzenia, o których mowa
w ust. 1, powinny byç zaprojektowane
i wykonane w sposób zapewniajàcy kon-
trol´ ich pracy.

3. Instalacje i urzàdzenia do odzyskiwania par
— produktów naftowych I klasy powinny
byç tak zaprojektowane i eksploatowane,
aby Êrednie st´˝enie par na wylocie z insta-
lacji nie przekracza∏o 35 g/m3 na godzin´,
mierzone w ciàgu dnia pracy (minimum
7 godzin) przy normalnej wydajnoÊci. Po-
miary mogà byç wykonywane w sposób
ciàg∏y lub nieciàg∏y.

4. W przypadku gdy pomiary wykonywane sà
w sposób nieciàg∏y, wykonuje si´ co najmniej
cztery pomiary na godzin´. Ca∏kowity b∏àd
pomiaru nie mo˝e przekraczaç 10% wartoÊci
mierzonej, a zastosowany sprz´t pomiarowy
powinien posiadaç zdolnoÊç mierzenia st´-
˝eƒ co najmniej 3 g/m3 z dok∏adnoÊcià nie
mniejszà ni˝ 95% wartoÊci mierzonej.

5. W procesach odgórnego i oddolnego za∏a-
dunku cystern samochodowych lub kolejo-
wych produktami naftowymi I klasy pary
tych produktów odprowadza si´ do zbior-
nika dozymetrycznego instalacji odzysku
par lub do zbiornika transportowego do
poÊredniego magazynowania par albo do
zbiorników, z których produkt jest wydawa-
ny, pod warunkiem ˝e zbiorniki te nie zo-
sta∏y wyposa˝one w dachy p∏ywajàce lub
wewn´trzne membrany p∏ywajàce.
W przypadku pracy urzàdzeƒ za∏adow-
czych ze szczytowà wydajnoÊcià dopuszcza
si´, aby zastosowany system gromadzenia
i odzysku par z urzàdzeƒ za∏adowczych wy-
twarza∏ maksymalne nadciÊnienie na przy-
∏àczu, do odprowadzenia par z cysterny,
równe 55 milibarom, pod warunkiem
niespowodowania wydostawania si´ par
na zewnàtrz przez zawory oddechowe.

6. Podczas odgórnego za∏adunku cystern sa-
mochodowych lub kolejowych produktami
naftowymi koƒcówka nalewaka powinna
znajdowaç si´ jak najbli˝ej dna zbiornika –
cysterny. Proces za∏adunku powinien od-
bywaç si´ ze zmniejszonà wydajnoÊcià
przep∏ywu produktu na poczàtku i na koƒ-
cu tego procesu.

7. Podczas za∏adunku oddolnego cystern sa-
mochodowych lub kolejowych produktami
naftowymi wydatek nalewaka nie powi-
nien przekraczaç 2500 litrów na minut´,
przy nominalnej Êrednicy nalewaka wyno-
szàcej DN 100.

8. Urzàdzenia s∏u˝àce do hermetycznego za-
∏adunku i roz∏adunku cystern samochodo-



wych lub kolejowych w bazach paliw po-
winny byç tak zaprojektowane i eksploato-
wane, aby ca∏kowite roczne straty produk-
tów naftowych I klasy nie przekracza∏y war-
toÊci 0,005%.

9. Wszystkie bazy paliw (terminale) posiada-
jàce urzàdzenia za∏adowcze do cystern sa-
mochodowych wyposa˝a si´ w zespó∏ na-
lewaków do oddolnego za∏adunku cystern
produktami naftowymi I klasy.

10. Ka˝da cysterna samochodowa przeznaczona
do oddolnego za∏adunku produktów nafto-
wych I klasy powinna spe∏niaç warunki tech-
niczne okreÊlone w odr´bnych przepisach.

11. Ka˝dy nalewak przeznaczony do oddolne-
go za∏adunku cystern samochodowych po-
winien byç wyposa˝ony w:

1) 4-calowà z∏àczk´ nakr´tnà API
(Ø101,6 mm) umieszczonà na ramieniu
nalewaka pasujàcà do 4-calowej z∏àczki
zw´˝kowej API (Ø101,6 mm) umieszczo-
nej na cysternie samochodowej,

2) urzàdzenie kontrolne, które po pod∏à-
czeniu do cysterny samochodowej
umo˝liwi kontrol´ stanu nape∏nienia
oraz przekazanie odpornego na zak∏óce-
nia sygna∏u dla uk∏adów zezwalajàcych
na za∏adunek lub wstrzymujàcych za∏a-
dunek, w przypadkach przepe∏nienia cy-
sterny lub utraty skutecznego jej uzie-
mienia; za∏adunek cysterny powinien
byç mo˝liwy po pod∏àczeniu przewodu
odbioru par.

12. Nalewaki do odgórnego za∏adunku cystern
powinny byç wyposa˝one w specjalne
urzàdzenia odzysku par produktów nafto-
wych I klasy, urzàdzenie kontrolne zabez-
pieczajàce przed przepe∏nieniem cystern
i blokujàce prac´ nalewaków w przypadku
wystàpienia awarii, utraty skutecznego
uziemienia lub przepe∏nienia cysterny.

13. Podczas za∏adunku produktami naftowymi
I klasy:

1) cysterna samochodowa powinna byç
uziemiona, przy∏àczona do nalewaka
oraz przewodu odprowadzenia par do
instalacji ich odzysku, a tak˝e po∏àczona
z urzàdzeniem kontrolnym nalewaka za
pomocà standardowego dziesi´ciosty-
kowego z∏àcza elektrycznego przewo-
dem zwrotnym z czujnika przepe∏nienia;
dziesi´ciostykowa wtyczka powinna
byç przymocowana do koƒcówki prze-
wodu znajdujàcego si´ przy cysternie,
a dziesi´ciostykowe gniazdo powinno
byç umieszczone na obudowie urzàdze-
nia kontrolnego i po∏àczone z syste-
mem uziemienia nalewaka,

2) cysterna kolejowa powinna byç uzie-
miona w sposób okreÊlony w Polskich
Normach i przy∏àczona do nalewaka za-
∏adunku, wyposa˝onego w urzàdzenie
odbioru par oraz czujnik przepe∏nienia,

3) tor kolejowy od strony wjazdu na teren
bazy paliw p∏ynnych I i II klasy powinien
mieç dwie poprzeczne przerwy izolacyj-
ne w obu tokach szynowych, po∏o˝one
w odleg∏oÊci co najmniej 50 m od sie-
bie, przy czym jedna z tych przerw po-
winna znajdowaç si´ poza terenem ba-
zy paliw lub miejsca prze∏adunku w od-
leg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 5 m od ogro-
dzenia,

4) system uk∏adu uziemiajàcego urzàdzeƒ
prze∏adunkowych powinien stanowiç
skuteczne po∏àczenie (metaliczne) wa-
gonu cysterny oraz urzàdzeƒ nalew-
czych z uziemionym torem prze∏adun-
kowym bocznicy kolejowej bazy paliw,
izolowanej od torów szlakowych, zgod-
nie z pkt 3,

5) uruchomienie urzàdzeƒ do prze∏adunku
paliw p∏ynnych I i II klasy mo˝e nastàpiç
tylko po przerwaniu ciàg∏oÊci toków
szynowych toru bocznicy kolejowej z to-
rem szlakowym.”;

7) w § 20 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Zespó∏ kolejowych torów zdawczo-odbiorczych,
usytuowany poza terenem kolejowej bazy paliw
lub stacji paliw, powinien znajdowaç si´ w odle-
g∏oÊci liczonej od skrajni najbli˝szego toru:”;

8) w § 39 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Zewn´trzne i wewn´trzne powierzchnie zbior-
ników naziemnych i podziemnych zabezpie-
cza si´ przed korozjà za pomocà odpowiednio
dobranych pokryç ochronnych. Pokrycia te
powinny posiadaç deklaracj´ zgodnoÊci z Pol-
skà Normà lub aprobatà technicznà. Zbiorniki
podziemne i dna zbiorników naziemnych, wy-
konane ze stali w´glowych lub stopowych,
mogà byç wyposa˝one w systemy elektroche-
micznej ochrony katodowej.”;

9) w § 40:

a) w ust. 4 w pkt 3 wyrazy „warstwà z tworzywa
sztucznego” zast´puje si´ wyrazami „wyk∏adzi-
nà, laminatem lub kompozytem — tworzywem
zbrojonym, o odpowiedniej wytrzyma∏oÊci”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dopuszcza si´ ∏àczenie przewodów wyde-
chowych zbiorników, o których mowa
w ust. 4, oddzielnie dla paliw p∏ynnych I kla-
sy i oddzielnie dla paliw p∏ynnych II klasy,
pod warunkiem zabezpieczenia przewodów
∏àczàcych przestrzenie gazowe zbiorników
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paliw p∏ynnych I klasy przed rozprzestrzenia-
niem si´ ognia i fali ciÊnienia.”;

10) § 44 otrzymuje brzmienie:

„§ 44. 1. Rurociàgi chroni si´ przed korozjà, stosu-
jàc odpowiednio dobrane pokrycia
ochronne, w przypadku cz´Êci podziem-
nej rurociàgu — stosujàc równoczeÊnie
elektrochemicznà ochron´ katodowà. Po-
krycia powinny posiadaç deklaracj´ zgod-
noÊci z Polskà Normà lub aprobatà tech-
nicznà.

2. Po u∏o˝eniu rurociàgów w wykopie
i przed jego zasypaniem przeprowadza
si´ badanie szczelnoÊci pokrycia ochron-
nego przy napi´ciu probierczym zale˝-
nym od rodzaju i gruboÊci tego pokrycia,
okreÊlonym w dokumentacji technicznej.

3. Elektrochemiczna ochrona katodowa po-
winna byç wykonana i eksploatowana
zgodnie z Polskimi Normami.

4. Rurociàgi podziemne u∏o˝one w strefach
szkodliwego oddzia∏ywania pràdów b∏à-
dzàcych powinny byç wyposa˝one w sys-
temy elektrochemicznej ochrony katodo-
wej.”;

11) w § 46 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Powierzchnie mi´dzy Êcianà os∏onowà a p∏asz-
czem zbiornika zabezpiecza si´ sta∏ym lub pó∏-
sta∏ym urzàdzeniem gaÊniczym pianowym.

5. Wielostanowiskowe fronty za∏adunku i roz∏a-
dunku cystern samochodowych i kolejowych
produktami naftowymi I i II klasy mogà byç wy-
posa˝one w sta∏e urzàdzenia gaÊnicze pianowe
lub dzia∏ka pianowe.”;

12) w § 48 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 3 dm3/min x m2 do gaszenia przestrzeni mi´dzy
zbiornikiem naziemnym a otaczajàcà go Êcianà
os∏onowà,”;

13) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Agregaty pompowe, w tym jeden rezerwowy,
wyposa˝a si´ w silniki o nap´dzie elektrycznym
lub spalinowym. Silniki o nap´dzie elektrycz-
nym pod∏àcza si´ do rozdzielnicy zasilanej
dwustronnie. W przypadku braku dwustronne-
go zasilania funkcje dodatkowego êród∏a zasila-
nia spe∏nia agregat pràdotwórczy.”;

14) § 63 i 64 otrzymujà brzmienie:

„§ 63. Bazy magazynowe, prze∏adunkowe i rozlew-
nie gazu p∏ynnego sytuuje si´ na terenach
p∏askich bez zag∏´bieƒ, stosujàc wymagania
okreÊlone w § 14 ust. 13 pkt 3, § 16, 18, 20,
29, 30, 33, § 55 ust. 1 i 2, a tak˝e wymagania
okreÊlone w odr´bnych przepisach.

§ 64. Gaz p∏ynny mo˝e byç magazynowany
w zbiornikach naziemnych, podziemnych,
naziemnych przysypanych, w butlach do-
puszczonych przez w∏aÊciwy organ dozoru
technicznego oraz mo˝e byç magazynowa-
ny w okreÊlonym czasie w cysternach kole-
jowych lub samochodowych znajdujàcych
si´ na terenie bazy paliw.”;

15) w § 65:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. W bazach gazu p∏ynnego sieç dróg we-
wn´trznych powinna tworzyç zamkni´ty
uk∏ad komunikacyjny. Do budynków, wiat,
urzàdzeƒ technologicznych, stanowisk prze-
∏adunku i bocznic kolejowych powinny byç
zapewnione drogi po˝arowe okreÊlone w od-
r´bnych przepisach.”;

16) w § 66 po wyrazach „gazu p∏ynnego” dodaje si´
wyrazy „, z wyjàtkiem zbiorników, o których mowa
w § 75 ust. 5”;

17) § 69 otrzymuje brzmienie:

„§ 69. 1. Zewn´trzne powierzchnie naziemnych
i podziemnych zbiorników do magazyno-
wania gazu p∏ynnego zabezpiecza si´
przed korozjà za pomocà odpowiednio do-
branych pokryç ochronnych. Pokrycia te
powinny posiadaç deklaracj´ zgodnoÊci
z Polskà Normà lub aprobatà technicznà.

2. Zbiorniki naziemne do magazynowania
gazu p∏ynnego maluje si´ zewn´trznie
farbami o zdolnoÊci odbijania promienio-
wania cieplnego (s∏onecznego) wynoszà-
cej co najmniej 70%.

3. Zbiorniki podziemne do magazynowania
gazu p∏ynnego mogà byç wyposa˝one
w systemy elektrochemicznej ochrony ka-
todowej.”;

18) w § 75:

a) w ust. 2:

— w pkt 1 i 2 wyraz „zbiorników” zast´puje si´
wyrazem „zbiornika”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dla zbiornika o pojemnoÊci powy˝ej
250 m3 — co najmniej 30 m w przypadku
zbiornika naziemnego i 15 m w przypadku
zbiornika podziemnego.”,

b) w ust. 3 po wyrazach „okreÊlone w ust. 1 w ko-
lumnie 2” dodaje si´ wyrazy „oraz okreÊlone
w ust. 5 pkt 1 i 5”;

19) § 83 otrzymuje brzmienie:

„§ 83. W handlowej sieci detalicznej, w tym w sta-
cjach paliw, dopuszcza si´ sk∏adowanie butli
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w kontenerach o konstrukcji a˝urowej. Konte-
nery te o ∏àcznej masie gazu w butlach do
440 kg mogà byç ustawiane przy Êcianie
o odpornoÊci ogniowej co najmniej 120 minut
i wysokoÊci co najmniej 2 m, w odleg∏oÊci co
najmniej 2 m w poziomie od znajdujàcych si´
w niej otworów okiennych i drzwiowych,
a tak˝e od studzienek, przy zachowaniu odle-
g∏oÊci co najmniej 10 m od innych budynków
i co najmniej 1,0 m od granicy dzia∏ki.”;

20) § 85 otrzymuje brzmienie:

„§ 85. 1. Magazyn butli, w zale˝noÊci od masy sk∏a-
dowanego gazu p∏ynnego, wyposa˝a si´
w gaÊnice proszkowe 9 kg w nast´pujàcej
iloÊci:

1) 1 gaÊnica — w przypadku sk∏adowane-
go gazu p∏ynnego o masie do 440 kg,

2) 2 gaÊnice — w przypadku sk∏adowane-
go gazu p∏ynnego o masie od 441 kg do
5500 kg oraz dodatkowo jednà gaÊnic´
na ka˝de 10000 kg masy sk∏adowanego
gazu p∏ynnego powy˝ej 5500 kg.

2. Dopuszcza si´ stosowanie 2 gaÊnic Ênie-
gowych CO2 5 kg zamiast 1 gaÊnicy prosz-
kowej 9 kg.

3. Magazyn butli gazu p∏ynnego powy˝ej
440 kg wyposa˝a si´ w instalacj´ wodnà
do celów przeciwpo˝arowych o nast´pu-
jàcej wydajnoÊci:

1) 10 dm3/s — w przypadku masy sk∏ado-
wanego gazu p∏ynnego do 25000 kg,

2) 20 dm3/s — powy˝ej wielkoÊci masy
sk∏adowanego gazu p∏ynnego okreÊlo-
nej w pkt 1.”;

21) w § 91:

a) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „, a ponadto powinny
byç spe∏nione warunki okreÊlone w § 14 ust. 12”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Podczas za∏adunku lub roz∏adunku cystern´
kolejowà lub samochodowà uziemia si´
zgodnie z Polskà Normà. Po∏àczenie linki
uziemiajàcej z uziomem powinno byç wyko-
nane za pomocà prze∏àcznika.”;

22) w § 92:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1 oraz
w tabeli, w kolumnie 1 wyrazy „Budynek rozlew-
ni gazu p∏ynnego” zast´puje si´ wyrazami „Roz-
lewnia gazu p∏ynnego”,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. W bazie prze∏adunkowej:

1) odleg∏oÊç stanowisk prze∏adunku cystern
kolejowych i samochodowych od ogro-
dzenia bazy wynosi co najmniej 15 m, li-

czàc od skrajni torów kolejowych,

2) w przypadku bezpoÊredniego prze∏adun-
ku gazu p∏ynnego z cysterny kolejowej do
samochodowej, odleg∏oÊç mi´dzy cyster-
nami wynosi co najmniej 25 m, liczàc od
p∏aszcza cystern,

3) odleg∏oÊç od innych obiektów okreÊla si´
zgodnie z § 75, przyjmujàc pojemnoÊç cy-
stern za równowa˝nà pojemnoÊci zbiorni-
ka naziemnego.”;

23) w § 93:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1 oraz
wyrazy „budynkiem rozlewni” zast´puje si´ wy-
razem „rozlewnià”,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Odleg∏oÊç mi´dzy rozlewnià gazu p∏ynnego
a stanowiskiem tankowania gazem p∏ynnym
pojazdów samochodowych powinna wyno-
siç co najmniej 30 m.”;

24) w § 100:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. PojemnoÊç zbiorników magazynowych sta-
cji kontenerowej nie powinna byç wi´ksza
ni˝ 30 m3.”,

b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Przepis ust. 3 nie dotyczy obiektów wykorzy-
stywanych wy∏àcznie na potrzeby obronno-
Êci i bezpieczeƒstwa paƒstwa.

5. Dopuszcza si´ przechowywanie paliw p∏yn-
nych III klasy, na potrzeby w∏asne u˝ytkowni-
ka, w zbiorniku naziemnym dwup∏aszczo-
wym o pojemnoÊci do 5 m3, który mo˝e byç
wyposa˝ony w odmierzacz paliw.”;

25) w § 102 w ust. 1 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) 5 m — od granicy sàsiadujàcej niezabudowa-
nej dzia∏ki nieprzeznaczonej w planie zago-
spodarowania przestrzennego pod budow-
nictwo mieszkaniowe i u˝ytecznoÊci publicz-
nej.”;

26) § 103 otrzymuje brzmienie:

„§ 103. 1. Stacje kontenerowe, jako tymczasowe
obiekty przeznaczone do czasowego za-
opatrzenia u˝ytkowników w produkty
naftowe, sytuuje si´ z zachowaniem na-
st´pujàcych odleg∏oÊci:

1) dla produktów naftowych I i II klasy:

a) 20 m — od budynków mieszkalnych
i budynków u˝ytecznoÊci publicz-
nej,

b) 15 m — od innych obiektów bu-
dowlanych,

2) dla produktów naftowych III klasy:
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a) 10 m — od budynków mieszkalnych
i budynków u˝ytecznoÊci publicz-
nej,

b) 5 m — od innych obiektów budow-
lanych i od granicy dzia∏ki.

2. Odleg∏oÊci okreÊlone w ust. 1 pkt 2 mo-
gà nie byç przestrzegane podczas zasila-
nia przez stacje kontenerowe zbiorników
instalacji grzewczych produktami nafto-
wymi klasy III.

3. Zbiornik do przechowywania paliw p∏yn-
nych klasy III na potrzeby w∏asne u˝yt-
kownika, o którym mowa w § 100 ust. 5,
mo˝e byç usytuowany z zachowaniem
odleg∏oÊci okreÊlonych w ust. 1 pkt 2.”;

27) § 109 otrzymuje brzmienie:

„§ 109. Pawilon stacji paliw p∏ynnych powinien
byç wykonany z elementów nierozprze-
strzeniajàcych ognia i usytuowany poza
strefà zagro˝enia wybuchem, z zastrze˝e-
niem § 102 ust. 1 pkt 2.”;

28) w § 111:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zadaszenie stacji paliw lub wydzielonego
stanowiska, przeznaczonego wy∏àcznie do
tankowania gazem p∏ynnym pojazdów oso-
bowych, obejmuje stanowisko tankowania
i obs∏ugi odmierzacza gazu p∏ynnego, a jego
wysokoÊç w Êwietle, mierzona od poziomu
podjazdu, powinna wynosiç co najmniej
2,50 m.”;

29) w § 115 w pkt 3 wyrazy „warstwà z tworzywa
sztucznego” zast´puje si´ wyrazami „wyk∏adzinà,
laminatem lub kompozytem — tworzywem zbrojo-
nym, o odpowiedniej wytrzyma∏oÊci”;

30) w § 117 w ust. 1 po wyrazie „hydrauliczne” dodaje
si´ wyrazy „lub mechaniczne”;

31) w § 118 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dopuszcza si´ ∏àczenie przewodów oddecho-
wych w jeden wspólny przewód — oddzielny
dla paliw p∏ynnych I klasy i oddzielny dla paliw
p∏ynnych II klasy, pod warunkiem zabezpiecze-
nia przewodów ∏àczàcych przestrzenie gazowe
zbiorników paliw p∏ynnych I klasy przed roz-
przestrzenianiem si´ ognia i fali ciÊnienia.”;

32) w § 119 po wyrazie „Zbiorniki” dodaje si´ wyraz
„podziemne”;

33) § 121 otrzymuje brzmienie:

„§ 121. Zbiorniki i rurociàgi technologiczne stacji
paliw zabezpiecza si´ przed dzia∏aniem ko-
rozji poprzez zastosowanie odpowiednich
pokryç antykorozyjnych; mogà te˝ byç za-

stosowane systemy elektrochemicznej
ochrony katodowej. Zbiorniki i rurociàgi te
wyposa˝a si´ w instalacje uziemiajàce
wspó∏pracujàce odpowiednio z elektro-
chemicznà ochronà katodowà, a tak˝e
poddaje si´ próbie szczelnoÊci w miejscu
ich umieszczenia, zgodnie z Polskà Nor-
mà.”;

34) w § 131 uchyla si´ pkt 3;

35) w § 132 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Niedopuszczalne jest lokalizowanie podziem-
nych zbiorników magazynowych z gazem p∏yn-
nym pod drogami i placami.”;

36) w § 133:

a) w ust. 1:

— w zdaniu wst´pnym wyrazy „Zbiorniki prze-
woêne i magazyny” zast´puje si´ wyrazem
„Magazyny”,

— dodaje si´ pkt 5—8 w brzmieniu:

„5) 6 m — od zbiorników naziemnych innych
paliw p∏ynnych, a minimalna odleg∏oÊç
mi´dzy zbiornikami podziemnymi gazu
p∏ynnego i innych paliw p∏ynnych powin-
na wynosiç co najmniej 1,5 m,

6) 10 m — od napowietrznej linii elektroener-
getycznej i tramwajowej sieci trakcyjnej
o napi´ciu do 1 kV,

7) 15 m — od napowietrznej linii elektroener-
getycznej o napi´ciu powy˝ej 1 kV,

8) przewidzianej w przepisach rozporzàdze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie okre-
Êlenia odleg∏oÊci i warunków dopuszcza-
jàcych usytuowanie drzew lub krzewów,
elementów ochrony akustycznej, wykony-
wanie robót ziemnych, budynków lub bu-
dowli w sàsiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urzàdzania i utrzymywania za-
s∏on odÊnie˝nych i pasów przeciwpo˝aro-
wych (Dz. U. Nr 47, poz. 476 oraz z 2000 r.
Nr 52, poz. 627).”,

b) w ust. 2:

— w zdaniu wst´pnym wyrazy „ust. 1 pkt 1—3”
zast´puje si´ wyrazami „ust. 1 pkt 1—5”,

— w pkt 2 wyraz „zbiorniki” zast´puje si´ wyra-
zem „butle”;

37) w § 135 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Na odmierzaczu gazu p∏ynnego od strony pod-
jazdu pojazdów samochodowych umieszcza
si´ trwa∏à informacj´ o treÊci: „Stacja nie na-
pe∏nia butli gazem p∏ynnym”, widocznà z odle-
g∏oÊci co najmniej 5 m.”;

38) § 139 otrzymuje brzmienie:
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„§ 139. Sta∏e zbiorniki magazynowe dla gazu p∏yn-
nego powinny byç nape∏niane do 85% ich
pojemnoÊci. Butla powinna byç nape∏nio-
na gazem p∏ynnym do oznaczonej na niej
masy brutto.”;

39) § 140 otrzymuje brzmienie:

„§ 140. Stacje paliw gazu p∏ynnego wyposa˝a si´
w odpowiednie znaki informacyjno-ostrze-
gawcze oraz w znaki bezpieczeƒstwa, zgod-
nie z odr´bnymi przepisami i wymagania-
mi Polskich Norm.”;

40) w § 143 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zawory odcinajàce na zbiornikach, po ich na-
pe∏nieniu gazem p∏ynnym, poddaje si´ kontro-
li szczelnoÊci.”;

41) w § 144 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Cysterny samochodowe przeznaczone do zasi-
lania stacji w paliwa silnikowe I klasy — benzy-
ny powinny byç dostosowane do odbioru par
tych paliw podczas roz∏adunku w stacjach pa-
liw i za∏adunku w terminalach — bazach paliw.

4. Roz∏adunek silnikowych paliw p∏ynnych I klasy
w stacjach paliw jest dopuszczalny pod warun-
kiem, ˝e silnik cysterny samochodowej zosta∏
wy∏àczony, o ile nie s∏u˝y on do roz∏adunku,
a cysterna skutecznie uziemiona i pod∏àczona
przewodami elastycznymi do przy∏àcza produk-
towego i przy∏àcza odzysku par.”;

42) § 145 otrzymuje brzmienie:

„§ 145. Zasilanie stacji paliw w energi´ elektrycznà
mo˝e byç wykonane za pomocà kabli u∏o-
˝onych w ziemi, przy czym najbli˝szy s∏up
elektrycznej sieci napowietrznej powinien
znajdowaç si´ w odleg∏oÊci co najmniej
1,5 jego wysokoÊci, liczàc od odmierzaczy
paliwa, przewodów oddechowych, maga-
zynu butli gazu p∏ynnego lub naziemnego
zbiornika gazu p∏ynnego i stanowiska wy-
dawania gazu p∏ynnego.”;

43) § 147 otrzymuje brzmienie:

„§ 147. 1. Stacj´ paliw p∏ynnych wyposa˝a si´
w sprz´t przeciwpo˝arowy:

1) 2 agregaty 25 kg proszkowe lub CO2,

2) 2 gaÊnice proszkowe 6 kg,

3) 3 koce gaÊnicze,

4) 2 gaÊnice proszkowe 6 kg i 1 koc gaÊni-
czy na ka˝de stanowisko wydawania
gazu p∏ynnego.

2. Stacj´ gazu p∏ynnego wyposa˝a si´
w sprz´t przeciwpo˝arowy, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 4.”;

44) w § 168:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Odleg∏oÊci okreÊlone w ust. 1 pkt 1 mogà byç
zmniejszone o po∏ow´ w przypadku zastoso-
wania Êciany oddzielenia przeciwpo˝arowe-
go o odpornoÊci ogniowej co najmniej
120 minut.”;

45) § 218 otrzymuje brzmienie:

„§ 218. Wykonanie ochrony biernej przed korozjà
polega na zastosowaniu:

1) odpowiedniej pow∏oki izolacyjnej zgod-
nej z Polskà Normà — dla rurociàgów
uk∏adanych w ziemi,

2) pokrycia malarskiego lub pow∏ok meta-
lizowanych, cynkowych lub z tworzyw
sztucznych okreÊlonych w dokumentacji
technicznej — dla rurociàgów u∏o˝onych
nad powierzchnià ziemi.”;

46) § 220 otrzymuje brzmienie:

„§ 220. Badanie szczelnoÊci pokrycia ochronnego
rurociàgów przeprowadza si´ przy napi´-
ciu probierczym zale˝nym od rodzaju i gru-
boÊci tego pokrycia, okreÊlonego w doku-
mentacji technicznej na podstawie Pol-
skich Norm.”;

47) w § 236:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stacje gazu p∏ynnego powinny spe∏niaç wa-
runki techniczne jak dla sta∏ych stacji pa-
liw.”,

b) w ust. 2 wyrazy „ust. 1” zast´puje si´ wyrazami
„§ 234”.

§ 2. 1. Bazy magazynowe, prze∏adunkowe i rozlew-
nie gazu p∏ynnego istniejàce przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia do dnia 31 grudnia 2005 r. powinny
byç wyposa˝one w urzàdzenia i instalacje spe∏niajàce
wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu.

2. Do dnia 31 grudnia 2005 r. warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadaç bazy i stacje paliw p∏yn-
nych, rurociàgi dalekosi´˝ne do transportu ropy nafto-
wej i produktów naftowych znajdujàce si´ w obiektach
s∏u˝àcych obronnoÊci paƒstwa, okreÊlone w rozporzà-
dzeniu majà zastosowanie wy∏àcznie do cz´Êci bazy
i stacji paliw p∏ynnych oraz rurociàgów podlegajàcych
budowie, rozbudowie lub przebudowie.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
16 stycznia 2003 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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