
Załącznik nr 3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYTUOWANIA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ
MATERIAŁY WYBUCHOWE ZAKLASYFIKOWANE LUB ZALICZONE UMOWNIE DO KLASY 1,

PODKLASY 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, LUB DO PRZEDMIOTÓW RATOWNICZYCH KLASY 9,
ZAWIERAJĄCYCH MATERIAŁY WYBUCHOWE

1. Minimalne dopuszczalne odległości (Ld) od nieobwałowanych obiektów zawierających materiały wybu-
chowe zaklasyfikowane do podklasy 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 w stosunku do innych obiektów znajdujących się
w pobliżu wyznacza się z  uwzględnieniem masy netto  materiału wybuchowego (G),  kierując  się kryte-
riami określonymi w tabeli:

Podklasa
materiału

wybuchowego

Dodatkowe
warunki

Magazyny
i obiekty

produkcyjne
zawierające

materiał
wybuchowy

Obiekty
 produkcyjne

niezawierające
materiału

wybuchowego

Drogi dojazdowe
i drogi lokalne

Autostrady
i drogi o dużym
natężeniu ruchu

Obszary
zamieszkałe

1.2
przy wybuchu
nie tworzą się

ciężkie odłamki
min. 90 m min. 90 m Ld = 39 · G1/6 Ldd = 58 · G1/6

1.2

przy wybuchu
mogą tworzyć

się ciężkie
odłamki

min. 135 m min. 135 m
Ld = 51 · G1/6

min. 90 m

Ld = 76 · G1/6

min. 135 m

1.3 ładunki
do 1000 kg

Nie jest wymagane wyznaczanie minimalnych bezpiecznych odległości. Powinny
zostać zachowane środki bezpieczeństwa, uniemożliwiające oddziaływanie na ze-

wnątrz obiektu lub umożliwiające skierowanie oddziaływania w wybranym kierunku

1.3 ładunki
ponad 1000 kg

Ld = 3.2 · G1/3

min. 40 m
Ld = 6.4 · G1/3

min. 60 m
Ld = 4.3 · G1/3

min. 40 m
Ld = 6.4 · G1/3

min. 60 m

1.4 i 1.6 ładunki
do 1000 kg

Nie jest wymagane wyznaczanie minimalnych bezpiecznych odległości

1.4 i 1.6 ładunki
ponad 1000 kg

min. 10 m min. 10 m min. 15 m min. 15 m min. 15 m

2. Przy ustalaniu lokalizacji obiektów, w których znajdują się przedmioty ratownicze klasy 9, zawierające
materiały wybuchowe, nie jest wymagane wyznaczanie minimalnych bezpiecznych odległości.

3. Dla obwałowanych obiektów zawierających materiały wybuchowe minimalne odległości wyznaczone
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 można zmniejszyć o 30 %. Gdy obiekt zagrożony, w stosunku
do którego wyznaczana jest bezpieczna odległość, jest obwałowany, osłonięty dodatkowymi murami lub
innymi osłonami, na przykład wynikającymi z ukształtowania terenu, obliczoną bezpieczną odległość
można zmniejszyć o 50 %.

4. W przypadku umieszczenia materiałów wybuchowych w wydzielonych komorach lub pomieszczeniach
obiektu, pomiędzy którymi nie może nastąpić przeniesienie detonacji lub spalania, przy obliczaniu bez-
piecznej  odległości  z  zastosowaniem  kryteriów,  o  których  mowa  w  ust.  1,  bierze  się pod  uwagę to
pomieszczenie (komorę), które wymaga większej odległości.



5. Materiały wybuchowe zaliczone do podklasy 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 można przechowywać w pomieszczeniach
podręcznych, w ilości określonej w tabeli:

Podklasa materiału
wybuchowego

Grupa
zgodności

Dopuszczalna ilość oraz dodatkowe uwarunkowania

1.2 B 1 kg netto

1.2 C 40 kg brutto

1.2 D 5 kg netto

1.2 G 50 kg brutto

1.2 E, F, H, J, L

1.3 H, J, L
1.4 E, F, L

w ilościach uzasadnionych z punktu widzenia bezpieczeństwa
pomieszczenia, stosownie do zapisu w karcie oceny materiału

wybuchowego pod względem bezpieczeństwa

1.3 C 40 kg brutto

1.3 G 80 kg brutto

1.4 B 1 kg netto

1.4 C 50 kg brutto

1.4 D 50 kg brutto

1.4 G 100 kg brutto

1.4 S 100 kg brutto

1.6 N 100 kg brutto

6. Pomieszczenie podręczne, o którym mowa w ust. 5, powinno odpowiadać następującym wymaganiom:
1)  powinno być zlokalizowane wyłącznie w wydzielonym pomieszczeniu bez stałej obsługi, w obiekcie

laboratoryjnym, obiekcie użytkowanym na cele przemysłowe lub w odrębnym obiekcie bez stałej ob-
sługi;

2)  elementy konstrukcyjne oraz dodatkowe wyposażenie pomieszczenia powinny w istotny sposób
ograniczać wpływ na otoczenie skutków ewentualnego zapłonu lub wybuchu;

3)  pomieszczenie powinno posiadać powierzchnie odciążające oraz osłony przed tymi powierzchniami,
uniemożliwiające rozlot odłamków.

7. Pomieszczenia podręczne, o których mowa w ust. 5, w których znajdują się przedmioty ratownicze klasy
9 zawierające materiały wybuchowe, można lokalizować w budynku użytkowanym na cele przemysłowe
lub w odrębnym obiekcie bez stałej obsługi.


