…………………………….........………

…………………...…

(pieczęć nagłówkowa podmiotu składającego wniosek
z adresem siedziby i telefonem kontaktowym)

(data)

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Błonie, ul. Lesznowska 20A

WNIOSEK
o rozpatrzenie możliwości podłączenia obiektu do systemu monitoringu pożarowego
w Komendzie Powiatowej PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………….…
(nazwa podmiotu)

zwraca się z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości podłączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych
systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie:
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…
ze Stacją Odbiorczą Alarmów Pożarowych w Komendzie Powiatowej PSP jw.
Wniosek wynika z (zaznaczyć powód znakiem „x”):
□ Wymogów ustawowych - (art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), w związku z § 28 ust. 1 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 z późn. zm.),
□ Ekspertyzy technicznej uzgodnionej z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży
Pożarnej,
□ Wpisu w projekcie budowlanym. Projekt (JEST/NIE JEST)* załącznikiem do decyzji
o pozwolenie na budowę nr ……………………………..………. z dnia………………..…………….
□ Wymagań ubezpieczyciela
□ Inny powód (wskazać powód):
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………........ .
……………………………………………………………………………………………………........ .

*

Niepotrzebne skreślić.

Informacja o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie.
Przedmiotowy obiekt objęty jest systemem sygnalizacji pożarowej, opisanym w projekcie o nazwie:
………………………………………………………………………………………………………….……….
z dnia ………………..r., autorstwa:……………………………………………………………………………
nr upr: ……………………………, uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.
……………………………………………………………..……………………………………………............
nr upr: ……………..………………
(nazwa projektu, data, imię i nazwisko projektanta z nr uprawnień, imię i nazwisko rzeczoznawcy z nr uprawnień)

w zakresie (CAŁKOWITYM/CZĘŚCIOWYM)*. Jeśli CZĘŚCIOWYM, wymienić obszary,
pomieszczenia itp. nie objęte systemem:
a) ………………………………………………………………………………………………………….,
b) ………………………………………………………………………………………………………….,
c) ………………………………………………………………………………………………………….,
Nazwa centrali sygnalizacji pożarowej (CSP), producent systemu sygnalizacji pożarowej:
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..…
………….……………………………………………………….....… Rok produkcji CSP ………………...…

Organizacja alarmowania w obiekcie realizowana jest poprzez:
a) sygnalizatory centrali sygnalizacji pożarowej (TAK/NIE),
b) telefony wewnętrzne (TAK/NIE)*,
c) drogę radiową (TAK/NIE)*,
d) bezpośrednie powiadamianie głosem, przez osoby do tego wyznaczone (TAK/NIE)*,
e) bezpośrednie powiadamianie głosem przy użyciu urządzeń nagłaśniających, przez osoby do tego
wyznaczone (TAK/NIE)*,
inną formę alarmowania (TAK/NIE)*. Jeśli TAK, wymienić:
f) …………………………………………………………………………………………………………,
g) …………………………………………………………………………………………………………,
h) …………………………………………………………………………………………………………,
Sposób alarmowania w obiekcie:
a) alarmowanie jednostopniowe (TAK/NIE)*,
b) alarmowanie dwustopniowe (TAK/NIE)*. Jeśli TAK, zwłoka pomiędzy alarmem pierwszego a
alarmem drugiego stopnia wynosi …………….. minut.


Niepotrzebne skreślić.

Decyzję o ewakuacji ludzi w oparciu o ocenę sytuacji i występujące zagrożenie podejmuje (wymienić
zachowując hierarchię decyzyjną):
a) ............................................................……………………………………………………………...…..,
b) ……………………………………………………………………………………………………….....,
c) ……………………………………….....................................................................................................,
d) ………………………………………………………………………………………………………… .
Oświadczamy, że konserwację systemu sygnalizacji pożarowej prowadzi firma:
…………………………………………………………………………………………………………….….…
………………………………………………………………………………………………………...…..…….
……………………………………………………………………………………………………………..……
(nazwa i adres firmy, data zawarcia umowy, kontakt telefoniczny)

Informacja o systemie transmisji alarmów pożarowych w obiekcie (jeśli funkcjonuje w budynku):
Nazwa/producent: …………………………….………………………….……………………….....………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………… Rok prod. ………………………
Oświadczamy, że operatorem świadczącym usługi transmisji alarmu pożarowego jest:
……………………………………………………………………………………………………….…….……
……………………………………………………………………………………………………………..……
(nazwa i adres firmy, data zawarcia umowy, kontakt telefoniczny)

Oświadczamy, że udostępniamy łącze telefoniczne o nr: ………………………………………, na potrzeby
transmisji alarmów pożarowych.

…………………………….……………………………
(pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy)

Załączniki do WNIOSKU:





oświadczenie wykonawcy systemu o zgodności wykonania systemu sygnalizacji pożarowej
z projektem, oraz przepisami przeciwpożarowymi - załącznik nr 1,
protokół z prób i badań, potwierdzający sprawność techniczną systemu sygnalizacji pożarowej załącznik nr 2.
oryginalny projekt systemu sygnalizacji pożarowej, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych - do wglądu.

