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Komunikat Mifdzywojewodzkiego Cechu Kominiarzy do
wlascicieli, zarz^dcow i uzytkownikow budynkow w
zwiqzku z kampani^ spoieczn^
„Sadza plonie. Czad zabija. Zyj!"
Kampania spoleczna "Sadza plonie. Czad zabija. Zyj!"jest kontynuacj^ poprzednich
kampanii spolecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog" oraz "Zapros kominiarza".
Celem kampanii spolecznej "Sadza plonie. Czad zabija. Zyj! "jest
eliminacja niebezpieczenstw zwi^zanych ze smogiem,zaczadzeniami i pozarami, ktorych
glown^ przyczyn^ 54 zle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urzqdzenia
grzewcze.

Jednoczesme naszym celem jest shizyc uzytkownikom przewodow kominowych,aby
mytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadaly czyste i w pelni sprawne
technicznie przewody kominowe(dymowe,spalinowe i wentylacyjne).
Wa^ym elementem jest prowadzenie edukacji spolecznej:

-jak prawidlowo organizowacprbces spalania w domowych urz^dzeniach grzewczych, aby
unikn4C kopcenia z kominow!,

-jak poprawnie eksploatowac systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich
fiinkcjonowania, aby uniknac zlej wentylacji oraz zaczadzenia.
Rozporz^dzenie Ministra Spraw Wewnftrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawle ochrony przeciwpozarowej budynkow,innych obiektow
budowlanych i terenow nakazuje-w obiektach lub ich cz^sciach, w ktorych odbywa si?
proces spalania paliwa st^ego, cieklego lub gazowego, obowiazkowe usuwanie
zanieczyszczeh z przewodow dymowych i spalinowych w nast^pujacych terminach:

1) od palenisk zakladow zbiorowego zywienia i ushig gastronomicznych -— co najmniej
raz wmiesiacu,jezeli przepisy miejscowe nie stanowia inaczej;
2)od palenisk opalanych paliwem stalym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na
3 miesiace;

3)od palenisk opalanych paliwem plynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co
najmniej raz na 6 miesi?cy.

4)z przewodow wentylacyjnych co najrhniej-raz w roku,jezeli v!d?ks2a cz?stotliwosc nie
wynika z^waruhkow uzytkowych.

Ustawa Prawo budowlane okresia,ze wlascioiel /zafzadcabudyiiku jest zobowiazany co
najmniej 1 raz w roku zlecic przeprowadzeiiie kontroli okresowej kontroli stanu

technicznego przewodow kominowych(dymowych,spalinowych i wentylacyjnych) osobie
posiadajacej odpowiednie uprawnienia- Mistrza Kominiarskiego, a w przypadlm
stwierdzenia uszkodzen lub brakow wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku sa
obowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, usunac stwierdzone
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uszkodzenia oraz uzupelnic braki, ktore moglyby spowodowac zagrozenie ^cia lub
zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia h^dz srodowiska,
Kolejnym istotnym elementem jest uswiadomienie spoleczenstwa,ze:

prawidlowo wykonany komin z certyfikowanych materialow, regulamie

kontrolowany i konserwow^y, b^dzie bezpiecznie shizyc przez dziesi^ciolecia,
brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodow
kominowych(dymowych,spalinowych i wentylacyjnych)to glowna podstawa do
niewyplacema odszkodowania z tytuhi powstalej szkody.

Mi^dzywojewodzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, b^d^cych
jej czlonkami, a wprzypadku wyst^pieniajakichkolwiek w^tpliwosci co do osoby ofemjqcej
ushigi kominiarskie shimmy pomocq w sprawdzeniu wiarygodnosci czy osoba oferuj^ca
uslugi kominiarskie posiada dyplom potwierdzajqcy kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze
lub mistrzowskie.

W realizacji naszej kampanii spolecznej wspolpracujemy z wszystkimi organizacjami
kominiarskimi i rownoczesnie wspieramy i propagujemy kampani? przez nie organizowane
- "Zapros Kominiarza" organizowan^ przez Krajow^ Izb? Kominiarzy
- "Z kominiarzem bezpieczniej" organizowan^ przez Korporacj^ Kominiarskie Polskich

- "Inwent^zacja ^odei ciepla" organizowan^ przez KorporacJ? Mistrzdw Kominiarskich
Wojewodztwa Sl^skiego

- "Ochrona Srodowiska wybor naszych czas6w" organizowan^ pizez Komlniarsk^ Fimdacj^
Ochrony Przeciwpozarowej i Ochrony Srodowiska

- "Bezpieczne Ciep^o" organizowan^ przez Krajowy Cech Kominiarzy

- "Bezpieczehstwo i ekologia z kominiarzem" organizowan^ przez Beskidzki Cech Kominiarzy
- "Tradycja dla rzemiosla. NowoczesnoSc dla bezpieczenstwa" organizowan^ przez Cech Kominiarzy
DolnoSlqsk^ Izb? Rzemieslnicz^.

Mi?dzywojew6dzki Cech Kominiarzy , jezeli zajdzie taka potizeba shizy pomoc^ w nawi^zanlu
wsp61pracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, kt6re zapewni^ profesjonaln^ wspolprac? z
wiascicielami budynkow.
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