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Znak: MZ/ 19 /2022r

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

w sprawie niebezpiecze stw wynikaj cych z kryzysu opa owego - energetycznego

Krajowa Izba Kominiarzy dostrzega zagro enie, które mo e pojawi  si  z pocz tkiem
sezonu grzewczego 2022/2023, a zwi zane z falowym powrotem i pod czaniem urz dze
grzewczych na paliwa sta e do przewodów kominowych, które ju  tych urz dze
nie obs ugiwa y.

Zagro eni bied  ludzie b  chcieli teraz zatrzyma  jak najwi cej ciep a w domu i w
tym celu zastosuj  ka  tani  i prost  metod . Niestety niektóre „oszcz dno ci” mog  by
miertelne w skutkach!

 Obecny kryzys energetyczny wynikaj cy z ogromnych podwy ek cen dla róde
ciep a i opa u mo e skutkowa  niew ciwymi zachowaniami u ytkowników budynków
mieszkalnych, m.in.:

1. U ytkowanie urz dze  grzewczych w z ym stanie technicznym, w tym nieserwisowanych;

2. Spalanie paliw z ej jako ci lub materia ów palnych nie b cych opa em;

3. W celu ograniczenia kosztów ogrzewania, zatrzymania ciep a w domu zaklejanie kratek
wentylacyjnych oraz nawiewników, kana ów nawiewnych;

4. Montowania urz dze  np. typu koza, kominek, bez nadzoru mistrza kominiarskiego
(nielegalnie) w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych.

Przyk adowo:

- zaklejanie kratek wentylacyjnych, nawiewników powoduje niedobór powietrza do spalania,
zaburzenia ci gu kominowego i tym samym realne niebezpiecze stwo zaczadzenia,

- pod czenie piecyków do niew ciwych lub wadliwych przewodów kominowych to gro ba
po aru i zaczadzenia,

- spalanie mieci i spalania materia ów nie b cych opa em (meble, palety etc.) zwi ksza
niebezpiecze stwo po aru i zanieczyszcza rodowisko.
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Regularne czyszczenie komina to znacz ca oszcz dno  opa u!

Czyszczenie komina przez wykwalifikowanego kominiarza zapobiega
niebezpiecze stwu powstania po aru sadzy w kominie. Pozytywnie te  wp ywa na ekonomik
zu ycia opa u, gdy  podnosi sprawno  ciepln  uk adu. Tym samym powoduje znacz ce
oszcz dno ci opa u. Jest to kluczowe w czasie wysokich cen i niedoboru paliw sta ych.

W zwi zku z powy szym:

1. Przypominamy o obowi zku kontroli i czyszczenia przewodów kominowych,  u ytkowaniu
tylko sprawnych urz dze  grzewczych oraz zapewnieniu wymaganego dop ywu powietrza
do spalania i prawid owej wentylacji pomieszcze  - Rozporz dzenie Ministra Spraw
Wewn trznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) - § 34.

2. Pod czenie do przewodów kominowych nowych urz dze  oraz zmiany w pod czniu
istniej cych powinny by  poprzedzone Opini  Mistrza Kominiarskiego, która to Opinia
wskazywa aby na mo liwo  techniczn  wykonania takiego pod czenia lub na brak takiej
mo liwo ci - Rozp. ws warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U.
Nr 74 z 1999r. poz. 836) - § 19.
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