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Mateusz Morawiecki
Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Szanowny Panie Ministrze!
Kominiarze pogromcami smogu rocznie usuwają z kominów tysiące ton sadzy i pyłów
Polska bije niechlubne rekordy w zanieczyszczeniu powietrza. Wiele stacji pomiarowych
wskazuje wysoki poziom stężenia zanieczyszczeń - znacznie przekroczone są stężenia pyłów PM 10
i PM 2,5. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska publikują kolejne ostrzeżenia smogowe.
Dzieci, kobiety w ciąży, młodzież, osoby starsze, chorzy na astmę, alergię powinny unikać
długotrwałego przebywania na otwartym powietrzu.
Napawają optymizmem działania Ministerstwa Rozwoju, zmierzające do ograniczenia tego
zjawiska.
W celu podniesienia standardów energetycznych polskich domów, stoimy na stanowisku, że
regularne usuwanie zanieczyszczeń z kominów należy traktować jako profilaktykę emisji pyłów do
atmosfery. Kiedy komin nie jest czyszczony sadza jest emitowana do atmosfery, a przy pożarze sadzy
w ogromnych ilościach jednorazowo trafia w powietrze.
Smog to między innymi efekt „niskiej emisji” w związku z niezupełnym spalaniem paliwa
stałego w urządzeniach grzewczych na paliwo stałe. Ma na to wpływ wiele czynników, m.in.:
zmniejszona przepustowość w nieczyszczonych kominach, która powoduje zmniejszenie zasysania
powietrza z pomieszczenia do paleniska. Dodatkowo brak świadomości u właścicieli zajmujących się
obsługą domowych kotłów stałe prowadzi do sytuacji w której z kotła na paliwo stałe do komina i
dalej z komina do atmosfery wylatują niespalone uwolnione z paliwa palne związki chemiczne, czyli
wylatują "pieniądze" właścicieli domów, którzy później wymagają leczenia chorób powstałych na
skutek smogu, są to ogromne pieniądze obciążające budżet Państwa.
Eksperci Krajowej Izby Kominiarzy szacują - kominiarz czyszczący kominy w budynku
jednorodzinnym (tzw. niska emisja) usuwa podczas każdorazowego czyszczenia objętościowo około
8 kg sadzy i innych związków powstałych w procesie spalania paliw stałych. Przyjmując, że każdy
kominiarz w Polsce wyczyści tylko trzy kominy dziennie daje to miesięcznie 1.920 ton pyłów (4 tys.
kominiarzy x 20 dni x 3 czyszczenia x 8 kg = 1 920 000 kg).
Kominiarze swoją pracą zapobiegają wprowadzeniu takiej ilości zanieczyszczeń lotnych do
atmosfery. Podczas rutynowych czynności związanych z czyszczeniem kominiarze informują również
użytkowników urządzeń ogrzewczych o ekologicznych metodach palenia oraz wpływie dobrej klasy
kotłów i wartościowego paliwa na znaczące obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z ich
urządzeń.
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Pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej prowadzona
jest akcja informacyjna „Zaproś kominiarza”. Komunikat prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
w sprawie przygotowania do sezonu zimowego został umieszczony na stronach internetowych wielu
gmin i powiatów.
Apelujemy do Pana Premiera, do władz wojewódzkich i powiatowych o zintensyfikowanie
działań związanych z egzekwowaniem od użytkowników kotłów w budownictwie jednorodzinnym
obowiązku okresowych czyszczeń (rozporządzenie o ochronie przeciwpożarowej) oraz kontroli
okresowych przewodów kominowych (Prawo budowlane).
Niezbędne do skutecznego egzekwowania wykonywania tych czynności są zmiany legislacyjne
o które niniejszym wnioskujemy.
1. Krajowy Program Ochrony Powietrza
W pełni popieramy propozycje zawarte w (str. 51) ,,Zmiana Ustawy z 29 sierpnia 2014r w sprawie
charakterystyki budynków Dz. U. z 2014r poz. 1200 - wprowadzenie zadania dla służb kominiarskich
w zakresie nadzoru i monitorowania jakości instalacji paliw, przewodów kominowych oraz paliw
stosowanych do celów grzewczych w obiektach budowlanych".
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109
z 2010r. poz. 719).
Proponujemy zapis o treści:
„§. 34. 1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego,
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu,
jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące.
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz
na 6 miesięcy.
2. W obiektach, o których mowa w ust. 1 usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych
co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. W obiektach, o których mowa w ust. 1 określa się stan techniczny urządzenia grzewczego na paliwo
stałe, rodzaj paliwa stosowanego dla celów grzewczych oraz zawartość CO i sadzy w produktach
spalania, za pomocą atestowanych urządzeń pomiarowych, co najmniej raz na dwa lata.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, wykonują osoby posiadające kwalifikacje
kominiarskie.”
3. Projekt ustawy Kodeks urbanistyczno budowlany (projekt z dnia 30.09.2016).
Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników urządzeń grzewczych i przewodów kominowych
(wentylacyjnych, dymowych i spalinowych) oraz niezbędne podczas przeprowadzanych czyszczeń
i analiz, sprawdzenie sprawności działania wentylacji i stanu urządzeń grzewczo-kominowych
Krajowa Izba Kominiarzy – Stowarzyszenie proponuje zmiany w projekcie ustawy Kodeks
urbanistyczno budowlany (tekst pogrubiony kursywą):
„Art. 565 § 1. Obowiązek kontroli okresowej, o której mowa w art.564 § 1, nie obejmuje właścicieli
obiektów budowlanych zaliczanych do kategorii 1-2.”
„Art. 568 § 1. Kontrolę przeprowadza osoba posiadająca uprawnienia określone w odrębnych
przepisach.
§ 2. Kontrolę przewodów kominowych przeprowadza także osoba posiadająca kwalifikacje mistrza
w rzemiośle kominiarskim.
§ 3. W trakcie kontroli obiektu budowlanego dokonuje się sprawdzenia wykonania zaleceń
z poprzedniej kontroli, o ile zostały wydane.”
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4. Projekt ustawy o samorządzie zawodowym kominiarzy.
Usługi świadczone przez kominiarzy są ukierunkowane wyłącznie na zapewnienie bezpieczeństwa
użytkowania obiektów budowlanych, gdyż prawidłowo wykonane, konserwowane, czyszczone
i użytkowane przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne, dają gwarancję bezpieczeństwa
pożarowego obiektu oraz bezpieczeństwa dla osób przebywających w obiekcie.
Przypadki zatrucia tlenkiem węgla są konsekwencją z jednej strony niskiej świadomości
zagrożenia osób padających ofiarą „cichego zabójcy”, jednak ten brak świadomości często wynika
z nienależytego wykonywania zawodu kominiarza, którego zadaniem jest nie tylko kontrola
i czyszczenie przewodów kominowych, ale również edukacja ludzi korzystających z urządzeń
grzewczych.
Ponieważ mamy świadomość tego, jak łatwo dzisiaj uzyskać prawo wykonywania usług
kominiarskich i że faktycznie nie istnieje weryfikacja osób świadczących te usługi, pragniemy
wprowadzić regulacje pozwalające między innymi weryfikować kwalifikacje zawodowe oraz
eliminować z rynku pracy osoby, które wadliwie wykonując swój zawód narażają życie i zdrowie
ludzkie na niebezpieczeństwo.
Z wyrazami szacunku

Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski
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