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KRAJOWA IZBA KOI^IIlSRZY

Warszawa, dnia 25.08.2022r.

Znak:MZ/18/2022r

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do wlascicieli i zarz^dcow budynkow

Sezon ogrzewczy 2022/2023 moze bye wyj^tkowo niebezpieczny!

Krajowa Izba Kominiarzy dostrzega zagrozenie, ktore moze pojawic si$ z pocz^tkiem
sezonu grzewczego 2022/2023, a zwiqzanego z falowym powrotem i pod^czeniem urzqdzen
grzewczych na paliwa state do przewodow kominowych, ktore juz tych urz^dzen nic
obshigiwaly.

W naszej ocenie czynnosci takie powinny bye poprzedzone Opiniq Mistrza
Kominiarskiego, ktora to Opinia wskazywalaby na mozliwosc technicznq wykonania takiego
podtqczenia lub na brak takiej mozliwosci.

Przypominam wtascicielom i zarzqdcom budynkow o obowiqzkach zwi^zanych
z bezpiecznym uzytkowaniem przewodow kominowych.

Komin b^d^cy bardzo istotnym elementem budynku, chociaz zajmujqcym tylko
niewielkq jego powierzchni^, moze tez bye niezwykle grozny. Szczeg61nie w przypadku
pozaru sadzy w nieczyszczonym, zle eksploatowanym kominie. Temperatura palqcej si^
sadzy przekracza wowczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim
zagrozeniem dla mieszkaricow.

Panstwowa Straz Pozama kazdego roku odnotowuje kilkanascie tysi^cy pozarow
spowodowanych wadami lub nieprawidlowq eksploatacjq urz^dzen ogrzewczych.
W roku 2021 odnotowano 18.170 pozarow od urz^dzen ogrzewczych na paliwa stal'e, 280
pozary od urz^dzen na paliwa ptynne i 461 pozarow od urz^dzen na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP [zrodlo: https://dane.gov.pl].

Oprocz pozarow, nieprawidtowa eksploatacja przewodow kominowych grozi takze
zatruciem tlenkiem w?gla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym 2021/2022 (1.10.2021 r. - 31.03.2022 r.) PaAstwowa Staz Pozama
odnotowata 2.435 zdarzen zwiqzanych z tlenkiem w?gla, w tym 988 osob poszkodowanych, z
tego 43 ofiary ^miertelne.

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampani? edukacyjno-informacyjn^ ,,CZUJKA
NA STRAZY TWOJEGO BEZPIECZENSTWA!" prowadzonq przez Ministerstwo Spraw
Wewn^trznych i Administracji i Panstwowq Straz Pozamq oraz kampani? ,,Sadza plonie.
Czad zabija. Zyj!" prowadzon^ przez Mi?dzywojew6dzki Cech Kominiarzy.
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Kominy; instalacj^ dymowq, spalinowq oraz wentylacyjn^ nalezy poddawac
okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.

Profesjonalna kontrola kominiarska to nic tylko formalnosc, lecz gtowna zasada
bezpieczenstwa, zapobiega zaczadzeniom, pozarom, spelniajqc jeden z podstawowych
warunkow ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej
Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcj? spolecznq ZAPROS KOMINIARZA!

www.ZaprosKominiarza.pl

Ustawa Prawo budowlane stanowi, ze wtasciciel - zarz^dca budynku jest zobowi^zany
co najmniej 1 raz w roku zlecic przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu
technicznego przewodow kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie
posiadaj^cej odpowiednie uprawnienia - mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 vist. 1
pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2020 r.. poz. 1333).

W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub brakow wlasciciel, zarz^dca lub uzytkownik
budynku sq obowiqzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, usun^c
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupelnic braki, ktore mogtyby spowodowac zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia bqdz srodowiska, a w szczegolnosci katastrof?
budowlan^, pozar, wybuch, porazenie pr^dem eleldrycznym albo zatrucie gazem.
(art. 70 ust, 1 ustawy-Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczen z przewodow kominowych przez
wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pozaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpozarowe nakazuj^ w obiektach lub ich cz^sciach, w ktorych odbywa si? proces
spalania paliwa statego, ciektego lub gazowego, obowi^zkowe usuwanie zanieczyszczen z przewodow
dymowych i spalinowych w nast^puj^cych terminach:
1) od palenisk zakladow zbiorowego zywienia i using gastronomicznych — co najmiuej raz w miesi^cu, jezeli
przepisy miejscowe nie stanowi^ inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stalym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiqce;
3) od palenisk opalanych paliwem pfynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najniniej raz na 6
miesi^cy.
4) z przewodow wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli wi^ksza cz?stotliwosc nie wynika z warunkow
uzytkowych.
(Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnftrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pozaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia
i kontroli kominow moze stanowic podstaw? odmowy wyplaty odszkodowania przez firm?
ubezpieczemow^.

Prezes

Krajowej ]z^y Kominiarzy

kiM in lorn
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