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Komunikat Prezesa Krajowej lzby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków

w związku zrozpoczęciem §ezonu ogrzewczrcgo 2018/ż019

Przlpominam właścicielorrr i zarządcon budynków o obowiązkach związanyclr
z bezpiecznym uzytkowan ie m przewo dów ko m irro wych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko
niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku
poŻaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się
sadzy przekracza rvówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim
zagrożeniem dla mieszkańcórv.

Państwowa Straz Pozarna kazdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów
spowo do wanych wadam i lub niepraw i dłową eksploatacją urządzeń o grzew czy ch.
W roku 20l7 odnotowano 15.ż35 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe,243 pozary od
urządzeń rra paliwa ciekłe i 547 pożarlw od urządzeń na paliwa gazowe.
Dane stcttystyc:ne KG PSP [źródło: ww,w.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20l8/.

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów konrinowych grozi także
zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
W sęzonie ogrzewczym 2017/2018 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.343 zdarzęń
związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób poszkodowanych i 71 ofiar śmiertelnyclr.
Dane staqlstyc:ne KG PSP [źródło: tuww.kgpsp.goll.pl, data dastęp;u 01.09.2018].

Krajowa lzb.a, Kominiarzy popiera karrrpanię prewencyjną CZLD I OGIEŃ -
OBUDŻCZUJNOŚĆ prowadzonąprzezMinisteistwó Śpru* WÓwnętrznych i Adrrrinistracji
i Państwową Straz Pozarną.

I(ominy: instalację dymową, spalinową oraz wenĘlacyjną naleĘ poddawać
okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna
kontrola kominiarska to nie tylko fbrmalność, Iecz główna zasada bezpieczeństwa,
zaPobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z potlstawowych warunków
ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej §traĄ Pożarnej
Krajorva Izba Kominiarzy prowarlzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlarre stanowi, ze właściciel- zarządca budynku jest zobowiązany
co najmniej l raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu
teclrnicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie
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posiadającej odpowiednie uprawnienia * nristrza kominiarskiego. (Zgodnie z drt. dZ'lłąi,:.l
pkt l c, ora: ąrt, 62 ust. I pkt l l$taw - Praua budowlatle Dz. U. z 20t6 r ,pazi'?.g,.q:..:

.-,'" ,.r. '..

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub brakóŃ właściciel, zarządca lub użytkownik
budynku są obowiązani w czasie lrrb bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogĘby spowodować zagrożenie zycia
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szcze9ó|ności katastroĘ
budowlaną, pożar, wybuch, porazenie prądem elektrycznym albo zatrvcie gazem.
(art. 70 ust. l ustawy - Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez
rvykwalifikowanego kominiarza zabezpieczaprzełJ powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazująw obiektach lub ich częściach, w których odbywa
się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie
zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego zywienia i usfug gastronomicznych _ co najmnĘ
razwmiesiącu,jezeliprzepisymiejscoweniestanowiąinaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem staĘrrr niewymienionych w pkt l - co najmniej
raz na 3 miesiące;

3) od palerrisk opalanych paliwen: pĘnnym i gazowym niewymienionych w pkt l -co najmniej razna 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli większa częstotliwość
nie wynika z warunków uzytkowych

(Ro:por:qdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 c:erwcą 2010 r.

w* sprawi€ ochł,ony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.

U. 2010 nr l0:9 poz. 7 I9),

W przypadku pozaru |ub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia
ikontroli kominów tnoze stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez fnmę
ubezpieczeniową.
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Marćin ziombski
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