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Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do wla5cicieli i zarz4dc6w budynk6w
w zwiqzku z rozpoczgciem sezonu ogtzew czego 202112022
Przypominam wlaScicielom i zarzqdcom budynk6w
z bezpieczny m u2ytkowaniem przewod6w kominowych.

o

obowi4zkach zwiqzarrych

Komin bgd4cy bardzo istotnym elementem budynku, chociai zajmuj4cym tylko
niewielk4 jego powierzchnig, moie te2 byd niezwykle groiny. Szczeg6lnie w przypadku
poZaru sadzy w nieczyszczonym, ile eksploatowanym kominie. Temperatura pal4cej si9
sadzy przekracza w6wczas nawet 1000 stopni celsjusza! A taki stan jest wielkim
zagroieniem dla mieszka6c6w.
Paristwowa Straz Po2ama ka2dego roku odnotowuje kilkana6cie tysigcy po2ar6w
spowodowanych wadami lub nieprawidlow4 eksploatacj4 urz4dzeh ogrzewczych.
w roku 2020 odnotowan o 15.737 po2ar6w od urzqdzeri ogrznwczych na paliwa stnle, 272
poZary od txz4dzefi na paliwa plynne i 476 poLar6w od urzqdzei na paliwa gazowe'
Dane statysryczne KG PSP [2r6dlo: https://dane'gov.pl].

Opr6cz po2ar6w, nieprawidlowa eksploatacja przewod6w kominowych grozi takte
zatruciem tlenkiem wggla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym 202012021 (1.10.2020 r. - 31.03.2021 r.) Pafstwowa Star2 Po2ama
odnotowala 2.758 zduzefi zwi4zanych z tlenkiem wggla (nr ONZ 1016)' w tym 1.231 os6b
poszkodowanych, z tego 43 ofiary imiertelne.
Dane stdtystyczne KG PSP [ir6dlo: KG PSP,31'08.202]1.

Krajowa Izba Kominiarzy popiera. kampanig edukacyjno-informacyjn4 ,,CZIJJKA'
NA STRAZY TWOJEGO BEZPIECZENSTWA!" prowadzon4 przez Ministerstwo Spraw
Wewngtrznych i Administracji i Pafistwow4 StraLPoiam4.

Kominy: instalacjg dymow4, spalinow4 oraz wentylacyjn4 naleiy poddawad
okresowej kontroli, oraz czyszczenirg ptzez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna
kontrola kominiarska to nie tylko formalno66, lecz gl6wna zasada bezpieczefstwa,
zapobiega zaczadzeniom' pozarom' spelniajQc jeden z podstawowych warunk6w
ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Gl6wnego Paristwowej Straiy Poiarnej
Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcjg spoleczn4 ZAPROS KOMINIARZA!
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KRS:

Ustawa Prawo budowlane stanowi, 2e wla5ciciel - zarz4dca budynku jest zobowi4zany
raz w roku zleci6 przeprowadzenie kontroli okesowej kontroli stanu
co najmniej
przewod6w
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie
technicznego
mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ustposiadaj4cej odpowiednie uprawnienia
pkt 1 c, oraz art. 62 ust. I pkt I ustawy - Prawo budowlane t.j. Dz U. z 2020 r., poz.l333).
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W przypadku stwierdzenia uszkodzeri lub brak6w wla6ciciel, zan4dca lub u2ytkownik
budynku s4 obowiqzani w czasie lub bezpo6rednio po przeprowadzonej kontroli, usun4i
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupelni6 braki, kt6re moglyby spowodowa6 zagroLenie 2ycia
lub zdrowia ludzi, bezpieczefstwa mienia b4dZ Srodowiska, a w szczeg6lno6ci katastrofq
budowlan4, po2ar, wybuch, pora2enie pr4dem elektrycznym albo zatrucie gazem.
(art. 70 ust. I ustawy - Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeft

z

przewod6w kominowych ptzez

wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pozaru sadzy w kominie.

sig

Przepisy przeciwpo2arowe nakazujq w obiektach lub ich czg6ciach, w kt6rych odbywa
proces spalania paliwa stalego, cieklego lub gazowego, obowi4zkowe usuwanie

zanieczyszczefi z przewod6w dymowych i spalinowych w nastgpuj4cych terminach:

1) od palenisk zaklad6w zbiorowego 2ywienia i uslug gastronomicznych
raz w miesiqcu, je2eli przepisy miejscowe nie stanowi4 inaczejl

2) od palenisk

opalanych paliwem stalym niewymienionych

w pkt I

raz na 3 miesiqce;

-

co najmniej

-

co

najmniej

3) od palenisk opalanych paliwem plynnym i gazowym niewymienionych w pkt
co najmniej raz na 6 miesigcy.

4) z przewod'w wentylacyjnych co najmniej

I-

raz w roku, je2eli wigksza czgstotliwosi

nie wynika z warunk6w uitkowYch.
(Rozporzqdzenie Ministra Spraw WewngtrTnych i Administacii z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony pneciwpo2arowej budynk6w, innych obiekt'w budowlanych i teren6w Dz.
U. 2010

nr

109 poz. 719).

zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia
i kontroli komin6w moi€ stanowid podstawg odmowy wyplaty odszkodowania przez fitmq

W przypadku po2aru lub

ubezpieczeniow4.
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