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Komunikat Międzywoj ewódzkiego Cechu Kominiarzy do
właścicieli,zarządców i użytkowników budynków w
związku z kampanią społeczną
,,Sadza płonie. Czad, zabija.

Żyil "

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zablja.Żyj! " jest kontynuacjąpoptzednich
kampanii społecznych ,,Czyszczone kominy to mniejszy smog" oraz"Zaproś kominiarza".
Celem kampanii społecznej "Sadza płonie. Czad zńlja. Żyjl " jest
e l iminacj a ni eb ezp i e cz eń stw zńązany ch ze s mo gi em, zaczadzeniani i p ożatami, który ch
główną pftyczynąsąźIe eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe iutządzenia
grzewcze.
Jednocześnie naszym celem jest słuzyć uzytkownikom przewodów kominowych, aby

ufikowane przęznich mieszkania/lokale i domy posiadĄ czyste i w pełni sprawne
technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wenĘlacyjne).

Waźnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:
-jak prawidłowo orgarrizowaćproces spalania w domowry chvrządzeniach grzewczych, aby
uniknąć kopcenia z kominów!,
-jakpoprawnie eksploatować systemy kominowe i wenĘlacyjne zgodnie zzasadarriich
funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzęńa.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Adlninistracji z dnia7 ezerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się
proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie
zanieczyszczęń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego Ęwieńai usług gastronomicznych najmniej
razw miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowiąinaczej;
co najmniej razrLa
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1
3 miesiące;

-

3) od palenisk opalanych paliwem płyrrrrym i gazowym niewymienionych w pkt 1
-co
najmniej razna6miesięcy.
,".. l .,,. ł: :j ;
4)" z przówodów wenĘlaryjnych co najr4niej raż w,ot rr; j.źĆii vfięt<Śła częstotliwośćnie

Ustawa Pxawo bu,dowlane określa, że właścicie|,I z.ąządcaUudynku jest zobowi ązarly co
najmniej 1ruzw roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu
technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wenĘlacyjnych) osobie
posiadającej odpowiednie uprawnienia - Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku
stwierdzenia uszkodzęń lub braków właściciel,zarządca lub uĄrtkownik budynku są
obowipani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone
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uszkodzenia oTaz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mieni a bądźśrodowiska,

kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

-

prawidłowo wykonany komin z ceĘfikowanych materiałów, regulamie
kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyćptzęzdziesięciolecia,
brak systemńycznego aczyszazania i kontroli stanu techni cznęgoprzewodów
korninowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do
niewypłaceni a o dszko dowania z Ętńu powstałej szko dy.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących
jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej
usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferu;ąca
usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze
lub mistrzowskie.

W realizacji naszej kamparrii społecznej współpracuj ęmy z wszystkimi organizacjami
kominiarskimi i równocześnie wspieramy i propagujemy kampanię pizeznie organizowane
- " Zaproś Kominiarza" organizow aną przez Kraj ową Izbę Kominiarzy
- "Z komini arzem bezpieczriej " organizow aną pTzez Korporacj Kominiarskie Polskich
ę

- "Inwentaryzacja Źródeł ciefa" organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich
Wojewódawa Śląskiego
- "Ochtona Środowiska w}bór naszych czasów" organizowaną przęz Kominiarską Fundację
Ochrony Przeciwpożarowej i Oclirony Środowiska
- "Bezpieczne Ciepło" organizowan ą przęz Kraj owy Cech Kominiarzy
- "Bezpieczeństwo i ekologia zkominiarzem" organizowaną przez Beskidzki Cech Kominiarzy
- "Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa" organizowan
ąptzezCech Kominiarzy
DolnośląskąIzbę Rzemieślniczą.

,

Międzywojewódzki Cech Kominiarry
jeżeli zajdzie taka potrzeba sfuży pomocą w nawiąarriu
wsPÓłPracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną wspóĘracę z
właścicielamibudyŃów.

Zpoważuttem

p§€a€§

ZśJąZĄou#"J§ę,,.*sc

Włu*ło*f$L4*o

