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Komunikat Pľezesa Kľajowej lzby Kominiaľzy
do właŚcicieli i zarząd,cőw budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 20201202l

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowirykach związanych
z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komĺn będący baľdzo ĺstotnym elementem budynku' chociaż zajmującym tylko
niewielką jego powieľzchnię, może też być niezrlľykle gľoźny. Szczególnĺe w pľzypadku
pożaľu sadzy w nieczyszczonym' źle eksploatowanym kominie. Tempeľatura palącej się
sadzy przekracza rvĺíwczas nawet 1000 stopnĺ Celsjusza! A taki stan jest wielkĺm
zagr ożeniem dla mieszkańców.

Państwowa StruŻ PoŻama kuŻdego ľoku odnotowuje kilkanaście tysięcy poŻarőw
spowodowanych wadami lub niepľawidłową eksploatacją urządzeÍl ogrzewczych.
W roku 2019 odnotowano 15.196 pożaľów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałę,249
pożarów odurządzeÍl na paliwa ciekłe i 562 poŻary odurządzeń na paliwa gazowe.
Dane staýsýczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 10.09.2020]'

oprőcz poŻarőw, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi takze
zatruciem tlenkiem węgla, populaľnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym 2019/2020 Państwowa Staz Pozama odnotowała 3.074 zdarzęnia
zwięane z tlenkiem węgla, w tym |.447 osőb poszkodowanych i37 ofiar śmieľtelnych.
Dane staýsýczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 10.09.2020J.

Krajowa Izba Kominiarzy popieľa kampanię edukacyjno-infoľmacyjną,,CZUJKA
NA STRAżY TwoJE Go BEzPIEczEŃsTwA!' pľowadzoną pľzez Ministeľstwo Spľaw
Wewnętrznych i Administracj i i Państwow ą Straż P oŻamą.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną naleĘ poddawać
okľesowej kontľoli, oraz cayszczenĺu przez uprawnionego kominiarza. Pľofesjonalna
kontľola komĺniarska to nie tylko foľmalność, lecz głĺiwna zasada bezpieczeńsfiľa,
zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstaworvych warunków
ubezpĺeczenia domu.

Pod honorowym patľonatem Komendanta Głównego Państwołvej StraĘ Pożaľnej
Kľajowa lzba Komĺnĺarry pľowadzi akcję społeczną zAPRos KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel _ zarządca budynku jest zobowiązany
co najmniej l raz w ľoku zlecić, pľzepľowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu
technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie
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posiadającej odpowiednie uprawnienia _ mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. I
pkt 1 c, oraz aľt. 62 ust. 1 ph 1 ustawy _ Prmło budowlane tj' Dz. U. z 2019 r., poz.l186).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub bľaków właściciel, zarządca lub użýkownik
budynku są obowipani w czasie lub bezpośrednio po pľzepľowadzonej kontľoli, usunąó
stwieľdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, któľe mogĘby spowodowaé zagrożenie Źycia
lub zdľowia |udzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę
budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
(art. 70 ust. I ustawy - Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zaniecryszczeń z pľzewodów komĺnowych przez
rvylcwalĺÍikowanego komĺniaľza zabezpiecza pľzed powstaniem pożaru sadry w kominie.

Pľzepisy przeciwpożaľowe nakazująw obiektach lub ich częściach, w których odbywa
się pľoces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego' obowiązkowe usuwanie
zanieczyszczeń z pzewodów dymowych i spalinowych w następujących teľminach:

1) od palenisk zakładów zbioľowego żywienia i usfug gastronomicznych - co najmniej
raz w miesiącu, jeŻe|i przepisy miejscowe nie stanowiąinaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem staĘm niewymienionych w pkt l - co najmniej
Íazna 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 -co najmniej razna 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w ľoku, jeżeli większa częstotliwość
nie wynika z warunków użýkowych. ''

(Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnią 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynlrnw, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719).

W pľzypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji teľminowego czyszczenia
i kontroli kominów może stanowió podstawę odmowy lvypłaty odszkodowania przez firmę
ubezpieczeniową.

Pľezes
Kraj Kominiarzy

Ziombski
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