ZASADY SPOSOBU POŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNO ALARMOWYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Z OBIEKTEM KOMENDY
POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(J.t: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r., poz.
908) właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, objętych
obligatoryjnym stosowaniem systemów sygnalizacji pożarowej wyposażonych w urządzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiekcie budowlanym lub na
terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza, jest obowiązany połączyć te urządzenia z
obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem, wskazanym przez właściwego
miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto
zgodnie z art. 30 ww. ustawy właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub
terenu ponosi w pełni koszty nabycia i utrzymania, w stanie zapewniającym sprawność,
sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, środków gaśniczych, urządzeń sygnalizacyjno alarmowych i innych urządzeń oraz instalacji ochrony przeciwpożarowej, do których
posiadania zobowiązują go przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 1, a także koszty
wykonania obowiązku określonego w art. 5. Zgodnie z § 31 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, uzgadnia z właściwym miejscowo
komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej sposób połączenia
urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy
Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, w
związku z wprowadzeniem przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Pruszczu Gdańskim „Wymagania organizacyjno - technicznymi dotyczące
uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu
Gdańskim sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji
pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu
Gdańskim przy ul. Gdańskiej 1A", informuje że w przypadku przyłączenia obiektu do
systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, tj.
połączenia nowego sytemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych
(SOAP), należy stosować ww. wymagania. Przedmiotowy dokument dostępny jest na stronie
internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim zwraca szczególną
uwagę na to że, przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów
pożarowych i sygnałów uszkodzeni owych, tj. połączenia nowego sytemu sygnalizacji
pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), uwarunkowane jest
spełnieniem przez abonenta następujących wymagań formalnych:
a) złożeniem pisemnego wniosku abonenta do właściwego miejscowo komendanta
powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
b) złożeniem informacji o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie,
w tym: nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu, zakres i obszar ochrony obiektu,
organizacja alarmowania w obiekcie, itp.,
a także oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej
oraz systemu transmisji alarmu pożarowego

wraz z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich
działania,
c) złożeniem oświadczenia o zawartej umowie pomiędzy abonentem będącym
właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego,
a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji
systemu sygnalizacji pożarowej,
d) złożeniem oświadczenia o zawartej umowie pomiędzy abonentem będącym
właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a
operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego, a także
informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych w
szczególności:
- tor radiowy - pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej,(dokumenty potwierdzające),
- tor telefoniczny - informacja abonenta (oświadczenie) o udostępnieniu
telefonicznego łącza abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji
alarmów pożarowych,
e) złożeniem wyciągu warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w § 6 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),
f) złożeniem karty charakterystyki obiektu zgodnej ze wzorem określonym przez
właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej
Straży Pożarnej,
g) dopuszcza się realizację ww. procedury, związanej ze złożeniem wniosku
abonenta, przez operatora posiadającego stosowne upoważnienie abonenta.

