Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Plocku
do wfa6cicieli , zarz4dc6w i uZytkownik6w obiekt6w budowlanych
w zwiqzku z rozpoczgcieln sezonu jesienno-zimowego
Szanowni Paristwo,

szczelno6ci i sprawno6ci urzqdzen spalaj4cych paliwa, instalacji
kominowych i gazowych oraz brak dro2no6ci i wla6ciwego ci4gu przewod6w
wentylacyjnych sE najczgstszymi prryczynani zatrucia tlenkiem wggla
(czadem) oraz wybuch6w gan i pozar6w. Niebezpieczeristwo zaczadzenia
wynika z fal<lu,Ze tlenek wggla jest gazem niewyczuwalnym dla czlowieka.

Brak

Dlatego prz.ypominam, w zwi4zku z tozpoczgciem sezonu ogrzewczego
2021/2022,2e na wla6cicielach i zarz4dcach obiekl6w budowlanych ci4Zy
obowiqzek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego
uZytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. I ustawy Prawo
budowlane). W szczeg6lnoSci sprawdzenie stanu technicznego przewod6w
kominowych: dymowych, spalinowych wentylacyjnych oraz instalacji
gazowych.
Zgodnie z przepisami kontrolg stanu technicznego przowod6w kominowych
powinny przeprowadza6
w odniesieniu do przewod6w dymowych oraz
osoby maj4ce
grawitacyjnych przewod6w spalinowych wentylacyjnych
rzemioSle kominiarskim lub osoby posiadaj4ce
kwalifikacje mistrza
odpowiedniej specjalnoSci. W odniesieniu do
uprawnienia budowlane
komin6w przemyslowych komin6w wolno stoj4cych oraz komin6w lub
przewod6w kominowych, w k6rych ciqg kominowy jest wymuszony pracq
urz4dzeh mechanicznych tylko osoby posiadajqce uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalno6ci.
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Natomiast kontrolg instalacji gazowych mogq przeprowadzat osoby posiadajqce
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno3ci, jak r6wnie2 osoby
posiadaj4ce kwalihkacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacj4
nrzqdzeh, instalacji oraz sieci gazowych. W przypadku stwierdzenia uszkodzef
lub brak6w wlaSciciel, zan4dca lub u44kownik obiektu budowlanego, na
kt6rych spoczywaj4 obowiqzki w zakresie napraw, okreSlone w przepisach
odrgbnych bqdZ umowach, sq obowiqzani w czasie lub bezpoSrednio po
przeprowadzonej kontroli usunq6 stwierdzone uszkodzenia oraz uzupelnid braki,
kt6re mogtyby spowodowad zagrohenie 2rycia lub zdrowia ludzi,bezpieczeistwa
mienia bqdz Srodowiska, a w szczeg6lno6ci katastrofg budowlanq, poZar,
wybuch, porazenie pr4dem elekrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. I
ustawy - Prawo budowlane).
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Przypominam r6wnie2, 2e wlaSciciele zatzqdcy obiekt6w majq obowiqzek
spalinowych'
przewod6w dymowych
usuwania zanieczyszczeh
dnia 7
Administracji
(rozporz4dzenie Ministra Spraw wewngtrznych
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo2arowej budynk6w, innych
obiekl6w budowlanych teren6w Dz. lJ. 2010 nr 109 poz. 719)'
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Powiatowy Ins2ektor Nadzoru
Budowlfw Plocku

Kawz$l,inowska

w zalacze/(|lu

komunikat Prezesa ISaj owej Izby KominiarzT z dnia | 5 .09 .202k.

z pnepis6w kamYch:
wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8
""p"tnia
ustawy - Prawo budowlane),
. kto nie spelnia obowi4zku utrzymania obiektu budowlanego w naleiytym
stanie tecfinicznym, uirytkuje obiekt w spos6b niezgodny z pnepisami lub nie zapewnia
uiytkowania obiektu budowlanego podlega karze grzywny nie m1$szej
bezpieczerf,stwa
-100
stawek alziennych, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoSci do
nD
roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane).
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Plock. dnia 06.10,2021

