
Warunki i wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla organizatorów 

punktów gastronomiczno-usługowych 

 

1. Usytuowanie punktów gastronomicznych poza miejscami wyznaczonymi jako drogi 

ewakuacyjne, drogi pożarowe, pola namiotowe i parkingi samochodowe.  

2. Wyposażenie punktów gastronomicznych w instrukcje postępowania na wypadek 

pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych 

3. Wyposażenie poszczególnych punktów gastronomicznych w podręczny sprzęt gaśniczy 

posiadający aktualną legalizację oraz dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, 

które mogą w nim wystąpić (w przypadku używania tłuszczów i olejów w urządzeniach 

kuchennych, punkt gastronomiczny należy wyposażyć w gaśnice z indeksem F) 

4. Wyposażenie poszczególnych punktów gastronomicznych, w nie więcej niż dwie butle 

z gazem płynnym o masie 11 kg każda. 

5. Posiadania protokołów z aktualnymi badaniami instalacji użytkowych (dot. instalacji 

elektrycznych, gazowych itp.)  

 

Warunki i wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla organizatorów 

„parkingów samochodowych” 

 

1. Wykoszenie i zebranie pozostałości roślinnych z terenu całej działki 

2. Wykonanie zmineralizowanej bruzdy (pasa oczyszczonego do warstwy mineralnej)                  

o szerokości min 2 m wzdłuż granicy działki 

3. Zapewnienie co najmniej jednego wjazdu i jednego wyjazdu z terenu działki, 

oddalonych od siebie o co najmniej 10 m. 

4. Podzielenie działki na sektory (strefy pożarowe) o powierzchni nieprzekraczającej 

2500m2 

5. Zachowanie co najmniej 8m odległości pomiędzy sektorami 

6. Zapewnienie drogi pożarowej, do każdego sektora, umożliwiającej przejazd pojazdów 

pożarniczych o szerokości co najmniej 4 m 

7. Zorganizowanie na ternie działki punktów gaśniczych wyposażonych w co najmniej               

4 gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego 6kg przeznaczone do gaszenia grup 

pożarów ABC. Jeden punkt gaśniczy powinien obsługiwać 4 sektory i powinien być 

zlokalizowany centralnie względem obsługiwanych sektorów 

8. Na terenie działki należy umieścić w widocznym miejscu instrukcję postępowania                    

na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych 

Przy wjeździe na teren działki umieścić znaki informujące o zakazie używania ognia 

otwartego oraz rozbijania namiotów.  

Powyższe wymagania i warunki będą przedmiotem lustracji przez funkcjonariuszy 

Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp., a ich niespełnienie będzie skutkować 

cofnięciem zgody na uruchomienie parkingu samochodowego przez UM w Kostrzynie 

nad Odrą.  

9.  


