1. Wniosek abonenta wraz z wymaganymi dokumentami
Przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów
uszkodzeniowych, tj. połączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej
alarmów pożarowych (SOAP), uwarunkowane jest spełnieniem przez abonenta następujących
wymagań formalnych:
a.
złożeniem pisemnego wniosku abonenta do Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
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 kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem,
zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego,
a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej
konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej,
d.
złożeniem kopii umowy 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 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 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
f.
złożeniem karty charakterystyki obiektu zawierającej warunki ochrony
przeciwpożarowej oraz plany graficzne obiektu (nie dotyczy obiektów,
o których mowa w punkcie e),
g.
w uzasadnionych przypadkach Komendant Powiatowy ma prawo zwolnić
z obowiązku złożenia dokumentów, o których mowa w punktach e i f na
pisemny wniosek abonenta.
Dopuszcza się realizację ww. procedury, związanej ze złożeniem wniosku abonenta, przez
operatora posiadającego stosowne upoważnienie abonenta.
2. Rozpatrywanie wniosku abonenta
W ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, na wniosek Komendanta Powiatowego PSP
w Świeciu, wyznaczeni funkcjonariusze tut. Komendy, przeprowadzą czynności kontrolno –
rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji
pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego. Abonent zobowiązany jest zapewnić
udział w ww. czynnościach przedstawicieli operatora systemu transmisji alarmu pożarowego

oraz podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej
w chronionym obiekcie (czynności, o których mowa wyżej mogą być częścią postępowania
związanego z odbiorem obiektu w trybie art. 56 ustawy „Prawo Budowlane”).
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, w ramach rozpatrywania
wniosku abonenta może żądać od abonenta i/lub operatora dodatkowych dokumentów
i informacji ważnych z punktu widzenia oceny prowadzonego postępowania.
W ramach rozpatrywania wniosku abonenta, sporządza się protokół obejmujący ocenę
kompletności oraz zgodności z wymaganiami niniejszych warunków organizacyjno –
technicznych, dokumentacji złożonej przez abonenta.
Po rozpatrzeniu wniosku należy pisemnie zawiadomić abonenta o uzgodnieniu sposobu
połączenia lub odmowie uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno –
alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Świeciu przy ul. Laskowickiej 2.
Odmowa uzgodnienia sposobu połączenia może nastąpić w szczególności w następujących
przypadkach:
a.
stwierdzenia niespełnienia przez abonenta wymagań formalnych
i technicznych określonych w załączniku nr 1 do Zarzadzenia nr 1/2013,
b.
stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pożarowej niezgodnie
z projektem,
c.
stwierdzenia niewłaściwego działania systemu sygnalizacji pożarowej
i/lub systemu transmisji alarmu pożarowego,
d.
braku identyfikacji obiektu; w przypadku występowania kilku obiektów
podłączonych do centrali sygnalizacji pożarowej, jako centrali zbiorczej,
z której przesyłany jest alarm pożarowy do centrum odbiorczego alarmów
pożarowych,
e.
stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu
w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej.
Występowanie warunków, o których mowa w pkt. od a do e nie zwalnia z obowiązku
połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej
w odniesieniu do obiektów, o których mowa w § 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. Nr 109, poz. 719), z obiektem
wskazanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu.
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów istniejących, użytkowanych
i podpiętych do systemu monitoringu pożarowego, (dot. obiektów, o których mowa
w §28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)), którzy chcą zmienić operatora systemu
monitoringu pożarowego na nowego, który nie ma podpisanej umowy z tut. Komendą,
do czasu uruchomienia systemu monitoringu pożarowego przez nowego operatora ze stacją
odbiorczą alarmów pożarowych zainstalowaną i funkcjonującą w obiekcie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu przy ul. Laskowickiej 2, zobowiązani są,
aby ich obiekty były podłączone do systemu monitoringu pożarowego przez jednego
z funkcjonujących już operatorów.

