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Zasilane propanem ogrzewacze przestrzeni 
w zewnętrznych ogródkach gastronomicznych 

 

 

 WPROWADZENIE   

 

Propan to jeden z typów skroplonego gazu ropopochodnego (LPG). Jest łatwopalny i może się 
zapalić od iskry. W przypadku zamknięcia lub narażenia na działanie ognia propan stwarza 
zagrożenie wybuchem. Propan jest cięższy od powietrza, co oznacza, że gromadzi się w niskich 
obszarach, gdzie znajdują się ludzie i źródła zapłonu. W związku z tymi zagrożeniami jego 
stosowanie jest regulowane przez straż pożarną i dozwolone tylko w przypadku ogrzewania 
pomieszczeń zgodnie z przepisami nadzwyczajnego zarządzenia burmistrza nr 153 w związku 
z pandemią COVID-19. 

  

    
WYTYCZNE NOWOJORSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie właścicielom restauracji krótkiego przeglądu wymagań straży 
pożarnej w zakresie stosowania tymczasowych ogrzewaczy w zewnętrznych ogródkach restauracyjnych, zgodnie 
z upoważnieniem na mocy nadzwyczajnego zarządzenia burmistrza nr 153. Właściciele restauracji muszą w pełni 
stosować się do wytycznych straży pożarnej dotyczących komfortowego ogrzewania zewnętrznych 
ogródków gastronomicznych, dostępnych do wglądu pod adresem 
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance-comfort-heating-outdoor-dining.pdf.  

 
PROCES 

Pytanie: Kiedy mogę zacząć używać zasilanych propanem ogrzewaczy przestrzeni? 
Odpowiedź: Pierwszym krokiem jest złożenie „zaświadczenia” i planu(-ów) terenu zgodnie z wytycznymi straży 
pożarnej.  
Wypełnione zaświadczenie i plan miejsca dla każdego zewnętrznego ogródka gastronomicznego należy przesłać na adres 
FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov. Zgłaszający otrzyma niezwłocznie wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania 
korespondencji przez straż pożarną. Następnie, w ciągu jednego dnia roboczego, zgłaszający dostanie drugą wiadomość  
e-mail z potwierdzeniem, że straż pożarna otrzymała zaświadczenie zgłaszającego i plan miejsca, oraz z wyraźnym 
upoważnieniem do rozpoczęcia korzystania z zasilanych propanem ogrzewaczy do komfortowego ogrzewania zewnętrznych 
ogródków gastronomicznych, jak opisano w wytycznych straży pożarnej. Otrzymanie tej drugiej wiadomości e-mail upoważnia 
do natychmiastowego rozpoczęcia korzystania z zasilanych propanem ogrzewaczy, bez konieczności oczekiwania na wydanie 
przez straż pożarną odpowiedniego zezwolenia. (Zalecamy zachowanie kopii drugiej wiadomości e-mail, ponieważ zgłaszający 
może zostać poproszony o udostępnienie jej personelowi straży pożarnej). 
 
Pytanie: Czy po złożeniu zaświadczenia i planu miejsca wciąż potrzebne jest pozwolenie 
straży pożarnej i świadectwo zdatności do stosowania zasilanych propanem ogrzewaczy? 
Odpowiedź: Tak. Zaświadczenie będzie traktowane jako wniosek o wydanie odpowiednich zezwoleń straży pożarnej. 
W ciągu trzech tygodni od złożenia zaświadczenia należy również uzyskać świadectwo zdatności T-93 (T-93 Certificate 
of Fitness).  
Informacje na temat świadectwa zdatności T-93: https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page. 
 

Pytanie: Jak złożyć zaświadczenie i plan miejsca? 
Odpowiedź: Pobierz i wypełnij formularz zaświadczenia, narysuj plan miejsca dla wszystkich zewnętrznych ogródków 
gastronomicznych, zeskanuj go lub zrób zdjęcie i wyślij wszystkie dokumenty pocztą e-mail na adres 
FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov. 
Zaświadczenie jest dostępne online:  
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf. Pamiętaj, aby pobrać formularz na komputer 
lub urządzenie mobilne przed jego wypełnieniem, ponieważ obecnie nie można go wypełnić online. (Straż pożarna pracuje nad 
wdrożeniem pełnej opcji online).  
Instrukcje planu terenu i przykład planu miejsca można znaleźć na następnej stronie.  
 

  

  

http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance-comfort-heating-outdoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf
mailto:FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/cof-t93-noe-study-materials.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/cof-t93-noe-study-materials.pdf
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page
mailto:FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf
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Pytanie: Co mi wolno, a czego nie wolno po przesłaniu zaświadczenia i planu miejsca? 
Odpowiedź: Zgłaszający może używać 20-funtowych i 1-funtowych pojemników na propan i obsługiwać je oraz używać 
zasilanych propanem ogrzewaczy zgodnie z wytycznymi straży pożarnej. Liczba zasilanych propanem ogrzewaczy jest 
ograniczona do liczby podanej przez zgłaszającego w zaświadczeniu. W przypadku zakupu nowych zasilanych 
propanem ogrzewaczy należy niezwłocznie powiadomić straż pożarną pod adresem FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov 
oraz podać producenta i numer modelu każdego nowego ogrzewacza.  
Nie wolno przechowywać żadnego pojemnika z propanem większego niż 1-funtowy (nawet jeśli jest pusty) i nie wolno 
przechowywać więcej niż 45 1-funtowych pojemników.  
 

Pytanie: Co zrobi straż pożarna po otrzymaniu mojego zaświadczenia i planu miejsca?   
Odpowiedź: Straż pożarna dokona analizy planu miejsca i zaplanuje inspekcję. Jeśli korzystanie z zasilanych 
propanem ogrzewaczy jest zgodne z wytycznymi straży pożarnej, w tym z wymogami świadectwa zdatności, zostaną 
wydane odpowiednie zezwolenia straży pożarnej. Jeśli którekolwiek z wymagań nie jest spełnione, niezgodne warunki 
należy skorygować przed kontynuacją użytkowania zasilanych propanem ogrzewaczy.  
Zezwolenia straży pożarnej, świadectwa zdatności i plan miejsca dla każdego zewnętrznego ogródka 
gastronomicznego muszą być dostępne w lokalu do wglądu na żądanie przedstawiciela straży pożarnej.  
 

Pytanie: Jaki jest cel sporządzania planu miejsca każdego zewnętrznego ogródka 
gastronomicznego? 
Odpowiedź: Plan miejsca pokazuje, w jaki sposób ogrzewacze są umieszczane w minimalnych odległościach od 
innych obiektów i konstrukcji, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w wytycznych straży pożarnej. 
Na tym schemacie pokazano minimalne odstępy: 

 

LOKALIZACJA OGRZEWACZY PRZESTRZENI 
(wymagania dotyczące minimalnych odstępów) 

  

    

 

  

Uwaga: Przykłady stołów palnych: stoły z drewna / tworzywa sztucznego; przykłady stołów niepalnych: stoły metalowe. 
Uwaga: Dozwolone jest stosowanie 1-funtowych ogrzewaczy na propan, w tym na palnych stołach, ale tylko wówczas, gdy są 

przeznaczone do takiego użytku i zalecane przez producenta. 
Uwaga: Odstęp 2,4 m na chodniku nie dotyczy własności prywatnej. 

Pytanie: Jak opracować plan miejsca? 
Odpowiedź: Można opracować własny plan miejsca i może on być narysowany ręcznie. Do opracowania planów 
miejsca nie ma potrzeby zatrudniania osoby z kwalifikacjami. 
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INSTRUKCJA I PRZYKŁAD PLANU MIEJSCA 
Po wypełnieniu zaświadczenia należy załączyć plan miejsca dla każdego zewnętrznego ogródka gastronomicznego, 
przedstawiając określone umiejscowienie ogrzewaczy na propan. W planie miejsca należy uwzględnić lokalizację wszystkich 
ogrzewaczy na propan oraz następujących elementów, jeśli znajdują się w promieniu 7 m od dowolnego ogrzewacza na propan:  

• Każdy budynek i/lub konstrukcję 
• Każdy otwór w budynku poniżej poziomu gruntu, w tym drzwi, otwierane okno bądź wlot lub wylot 
• Każdy budynek o konstrukcji drewnianej  
• Wszelkie wejścia do budynków  
• Wszelkie wejścia do metra lub wyjścia z niego, otwory wentylacyjne lub inne otwory 
• Wszelkie odpowietrzniki lub linie napełniania zbiorników magazynujących ciecz łatwopalną 

Przykład planu miejsca 
 

  

 

  

Uwaga: na planie miejsca należy podać dokładne odległości między ogrzewaczami a innymi konstrukcjami, obiektami i otworami. 
 

ŚWIADECTWO ZDATNOŚCI T-93 
Pytanie: Kiedy i w jaki sposób ja lub mój pracodawca otrzymamy świadectwo zdatności T-93 
(COF)? 
Odpowiedź: W ciągu trzech tygodni od złożenia zaświadczenia co najmniej jeden pracownik restauracji musi uzyskać 
świadectwo zdatności COF T-93 po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez straż pożarną. 
Do egzaminu można przystąpić na cztery sposoby: egzamin online; indywidualny egzamin komputerowy; egzamin grupowy; 
specjalny egzamin terenowy. Więcej informacji i materiały do nauki o T-93 są dostępne pod adresem: 
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page. 
 

Pytanie: Jeśli ja lub mój pracownik mamy inne powiązane świadectwo zdatności, czy 
świadectwo zdatności COF T-93 może zostać uchylone? 
Odpowiedź: Nie, świadectwo zdatności COF T-93 nie może zostać uchylone przez posiadanie innego 
świadectwa zdatności, takiego jak COF G-23, G-44 lub G-93. 
Pytanie: Dlaczego przynajmniej jeden pracownik musi uzyskać świadectwo zdatności T-93? 
Odpowiedź: Posiadacz świadectwa zdatności COF T-93 jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwego i stałego nadzoru 
nad ogrzewaczem i musi przebywać na terenie obiektu przez cały czas, gdy do ogrzewacza podłączony jest zbiornik 
propanu. Posiadacz świadectwa zdatności COF jest także odpowiedzialny za nadzór na miejscu przy podłączaniu zbiorników 
propanu do ogrzewaczy i odłączaniu ich. W każdej restauracji powinno być kilku posiadaczy świadectwa zdatności COF dla 
pewności, że posiadacz świadectwa zdatności T-93 COF jest zawsze dostępny. 
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WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRYCH 
NALEŻY PRZESTRZEGAĆ! 

  
• Ogrzewacze na propan muszą znajdować się na liście 

uznanego w kraju laboratorium badawczego. 
• Muszą być wywieszone znaki zakazu palenia, 

a zakaz palenia musi być ściśle przestrzegany. 

  
• Zewnętrzne ogródki gastronomiczne muszą być 

utrzymywane w czystości. Nie wolno dopuścić do 
gromadzenia się śmieci i innych palnych odpadów. 

• Co najmniej jedna gaśnica 2-A:10-B:C musi być 
zapewniona na każde 232 metry kwadratowe 
powierzchni zewnętrznego ogródka 
gastronomicznego. 

   
• Na terenie obiektu dozwolony jest tylko jeden 

20-funtowy pojemnik na propan na 
urządzenie grzewcze. 

• Maksymalny rozmiar pojemników z propanem 
dozwolonych dla ogrzewaczy przestrzeni to 
20 funtów każdy. 

• Nie wolno przenosić ogrzewaczy podczas ich 
używania. 

• Zbiorniki propanu należy codziennie 
odłączać od grzejników po 
zakończeniu pracy. 

• Propanu nie wolno podłączać do 
ogrzewaczy ani odłączać od nich  
w obecności klientów. 

• Po podłączeniu 
zbiornika propanu do 
ogrzewacza należy 
sprawdzić szczelność 
wszystkich połączeń. 

ZAKAZY  

  
• Ogrzewaczy nie wolno używać pod namiotem lub inną 

konstrukcją membranową bez zgody straży pożarnej. Pojemniki 
z propanem przez cały czas muszą znajdować się co najmniej 
3 m od namiotów i innych konstrukcji membranowych. 

• Ogrzewacze muszą znajdować się co najmniej 1,5 m od 
drewnianych ławek. 

• Ogrzewacze nie są dozwolone na jezdniach, nawet jeśli 
jezdnia jest zamknięta dla ruchu pojazdów. 

• Pojemników na propan nie wolno 
przechowywać/używać w miejscach poniżej 
poziomu gruntu (na przykład w piwnicach). 

http://www.nyc.gov/fdny
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Pytanie: Jeśli nie mam pozwolenia straży pożarnej na przechowywanie 20-funtowych 
pojemników z propanem, co należy zrobić, jeśli potrzebuję zapasowych pojemników na propan? 
Odpowiedź: Należy używać 1-funtowych ogrzewaczy na propan. Bez zezwolenia straży pożarnej można przechowywać 
do 45 1-funtowych pojemników z propanem.  

 

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przechowywania 1-funtowych pojemników 
z propanem: 
• Przechowywanie na wolnym powietrzu: 

o Nigdy na chodnikach lub drogach. 
o Co najmniej 3 m od wszelkich źródeł ciepła i wszelkich otworów w budynku 

(np. drzwi, okien i otworów wentylacyjnych). 
o W bezpiecznym miejscu lub zamkniętej metalowej szafie. 

• Przechowywanie w pomieszczeniach: 
o Nigdy w obszarach poniżej poziomu gruntu (np. w piwnicach). 
o W metalowej szafie. 
o W obszarze zabezpieczonym przez instalację tryskaczową. 
o Z dala od wszelkich źródeł ciepła. 

• Należy umieścić oznaczenie informujące o zakazie palenia „No Smoking”  
i o magazynowaniu LPG – „LPG storage”. 

 

Pytanie: Co jeszcze muszę wiedzieć, jeśli używam 20-funtowych grzejników na propan i nie 
mam pozwolenia straży pożarnej na przechowywanie 20-funtowego pojemnika? 
Odpowiedź:  
• Nie wolno używać, przechowywać ani wnosić do budynku żadnych 20-funtowych pojemników bez względu na powód.  
• Pod koniec pracy 20-funtowe pojemniki należy usunąć z restauracji. 
• Nie wolno przechowywać 20-funtowych pojemników z propanem w żadnym miejscu, w tym na zewnątrz, z wyjątkiem 

magazynu dopuszczonego przez straż pożarną. Składanie wniosków:  
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm-1-application-for-plan-examination-doc-review.pdf 

 

   
• Po zakończeniu pracy nie wolno 

pozostawiać propanu 
podłączonego do ogrzewacza  
i nie wolno przechowywać go 
na chodniku. 

• Propanu nie wolno 
przewozić w ukrytym 
bagażniku 
samochodowym. 

• Propan należy transportować w miejscu widocznym 
dla ratowników. 

• Bagażnik samochodowy z oknami jest dopuszczalny, 
jeśli pojemniki są dobrze widoczne. 

• Samochodami osobowymi nie wolno przewozić więcej 
niż 90 funtów propanu. 

 

Pytanie: Co jeśli nie przestrzegam przepisów? 
Odpowiedź: Jeśli inspektorzy straży pożarnej stwierdzą nieprzestrzeganie warunków, właścicielom 
restauracji można nakazać usunięcie zbiorników z propanem i ogrzewaczy.  

INNE PYTANIA?  
Odpowiedzi na pytania dotyczące wymagań Kodeksu przeciwpożarowego oraz informacje dotyczące innych 
dostępnych opcji (np. ogrzewaczy elektrycznych lub ogrzewaczy propanowych zasilanych gazem ziemnym) 
można uzyskać pod numerem 311, na stronie https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/support/restaurant-help.page; 
lub wysyłając e-mail do straży pożarnej na adres FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov   
 

Zabronione Zabronione 

http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm-1-application-for-plan-examination-doc-review.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-020.pdf
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Ffdny%2Fbusiness%2Fsupport%2Frestaurant-help.page&data=02%7C01%7CHuiyun.Tseng%40fdny.nyc.gov%7Cfc3f5b0395fe4abb669f08d87080ee5f%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637383046334170097&sdata=G%2FqI7Jq%2FB%2FRdVAlIIml2IkUn%2FrtKJzestVMdf2tMR3c%3D&reserved=0
mailto:FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov

