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Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do łvłaścicie|i i zarządców budynków

w zlviązku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego ż0l8l20l9

Przyponrirrarn właścicieionr i zarządcom budynków o obowiązkach związanyclr
z bezpiecz:nym uzytkowan ie nr przewo dow komino wych.

I(omin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko
niervielką jego powierzchnię, może też być niezrvykle groźny. Szczególnie w przypadku
pożaru sadzy w nicczyszczonym, źIe eksploatorvanym kominie. Temperatura palącej się
sadzy przekracza lvólvczas narvet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest lvielkim
zagrożenicm dla mieszkańców.

Patistwowa Straz Pozarna kazdego roku odnotowuje kitkanaście tysięcy pozarów
spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urz,ądzeń ogrzewcz.ych.
W roku 20l7 odnotowano 15.235 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe,243 pozary od
tlrządzeń rla paliwa ciekłe i 547 pożarów od ttrządzeń rra paliwa gazowe.
Dane statysĘ,c:ne KG PSP [zródlo: wluw.kgpsp.gol,.pl, data dostępu 01.09.20lB/.

Oprócz pozarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodow kominowych grozi także
zatruciem tlenkierrr węgla, popirlarnie zwanym czadenr.
W sezonie ogfzewczynl 20l7lż0l8 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.343 zdarzeń
związanych z tlenkiem węgla, w tyrr 265 l osob poszkodolvarrych i 71 otrar śmiertelnycli.
Dane statyst),cnle KG PSP fzródło: ll:l,t,v,.kgpsp.gol,.pl, data clostępu 01.09,20lBJ.

Krajowa lzba Korniniarzy popiera kampanię prewencyjrrą CZAD I OGLEŃ -
OBUDZ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Adnrinistracji
i Paristwową Straz Pozanrą.

Kominy: instalację dymolvą, spalinową oraz lventylacyjną należy poddałvać
okresowej kontroli, oraz czyszczeniu 1lrzez uprawnionego kominiarza. Prol'esjonalna
kontrola kominiarska to nie tylko fbrmalność, lecz główna zasada bezpieczeństrva,
zapobiega zaczaclzeniom, ;lożarom, spełniając jeden z potlstaworvych lvarunków
ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państrvowej Strazy Pożarnej
l(rajorva lzba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stallowi, że właściciel - zarządca budynku jest zobowiązany
co najrrrniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzcnie kontroli okresowej kontroli stanu
teclrnicznego przewodow l<onrinowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjllych) osobie
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posiadającej odpowiednie uprawnienia - mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 llst. ]
pkt } c, ora: ąrt.62 ust. l pkt l ustąuy- Prav,o budowlule D:. U.:20l6 r., poz.290),

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub uzytkownik
btrdynku są obowiązani w czasie lrrb bezpośredrrio po przeprowadzonej kontroli, usunąć
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodowaó zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastroĘ
budowlaną, pożar, wybuch, porazenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
(art. 70 ust. l ustauy - Pra*-o budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodórv kominorvych przez
wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przecilvpożarowe nakazują w obięktach 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:

l ) od palerrisk zakładów zbiorowego zywienia i usług gastronomicznych najmniej
raz w miesiącu, jezeli przepisy nriejscowe nie stanowią inaczei:

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

3) od palenisk opalanycl,t paliwerrr płynnym i gazowym niewymienionyclr w pkt l -co najnrniej raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacy.|nych co najnrniej raz w roku, jezeli większa częstotliwość
nie wynika z warunków uzytkowych.

(Ro:por:qd:ełlie Ministt"a Spraw Wewnętrznych i Ańninistracji z dnia 7 c:en+,ca 20l0 r.
w sprawie oclrony przeciu,pożarowej budynków, innych obiektów,budou,ląnych i terenów Dz.
U.20l0 nr l09 poz.7l9).

W przypadku pozaru lub zaczadzenia brak dokurrrentacji terminowego czyszczenia
i kontroli konrinów moze stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez frmę
ubezpieczeniową.
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