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Stanowisko Krajowej Izby Kominiarzy
w sprawie pod cze  dwóch podgrzewaczy gazowych do jednego przewodu

kominowego

Informujemy, i  przepis dopuszczaj cy przy czenie dwóch podgrzewaczy gazowych do
jednego przewodu kominowego (Rozporz dzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony rodowiska z dnia 3 lipca 1980 roku; §100 ust. 2 „(…) do jednego przewodu spalinowego
mog  by  w czone dwa piecyki gazowe w odleg ci nie mniejszej ni  wysoko  kondygnacji.
Oddzielne przewody nale y stosowa  do (…) piecyków gazowych na ostatniej kondygnacji.”) zosta
zniesiony Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1988
roku.

Obecnie zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.0.1065) z pó niejszymi zmianami, jest to tak e zabronione.

Co do zasady, w my l tych przepisów (§174 ust. 1), ka de grzewcze urz dzenie gazowe, takie
jak atmosferyczny gazowy przep ywowy podgrzewacz wody, powinno by  pod czone na sta e do
indywidualnych kana ów spalinowych (wyj tek stanowi  urz dzeniami z zamkni  komor  spalania -
§174 ust. 3).

W przypadkach pod czenia dwóch podgrzewaczy gazowych do jednego przewodu
kominowego zaleca si  niezw oczne rozdzielenia urz dze  do indywidualnych przewodów.

W przypadku braku takiej mo liwo ci, ze wzgl du na niedostateczn  ilo  przewodów,
sugerujemy jako mo liwe rozwi zania:

1. dobudowanie indywidualnych przewodów spalinowych;
2. utworzenie kot owni gazowej wspólnej dla ca ego budynku;
3. zast pienie atmosferycznych gazowych przep ywowych podgrzewaczy wody elektrycznymi

podgrzewaczami wody;
4. pod czenie budynku do sieci miejskiej.
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Zalecenia bezpiecznego u ytkowania przep ywowych
atmosferycznych gazowych podgrzewaczy wody

Szanowni Pa stwo, uprasza si  o szczegó owe zapoznanie si  z niniejszym pouczeniem dotycz cym
bezpiecznej eksploatacji atmosferycznych przep ywowych gazowych podgrzewaczy wody.

Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji atmosferycznych przep ywowych gazowych podgrzewaczy
wody:

W oparciu o: Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku  (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z pó niejszymi zmianami)
1. Czynna powierzchnia przy cza wentylacji nie mo e by  mniejsza ni  160 cm2, oraz by

ograniczana w jakikolwiek sposób podczas u ytkowania gazowego podgrzewacza wody.
2. Górna kraw  przy cza wentylacji nie powinna znajdowa  si  ni ej jak 15 cm pod kraw dzi

sufitu.
3. W lokalach z gazowym pogrzewaczem zabrania si  stosowania wentylacji wymuszonej

tj. wentylatory kominowe i okapy nad kuchenne przy czone do przewodu kominowego.
4. ugo  pionowych przewodów spalinowych cz cych gazowy pogrzewacz z kominem powinna

by  nie mniejsza ni  0,22 m, a przewodów poziomych u onych ze spadkiem co najmniej 5%
w kierunku urz dzenia nie wi ksza ni  2 m.

5. Drzwi do pomieszczenia musz  otwiera  si  na zewn trz tego  pomieszczenia lub by  wykonane
jako suwane, harmonijkowe albo wahad owe, a w dolnej cz ci skrzyd a drzwiowego musi
znajdowa  si  nawiew o czynnej powierzchni nie mniejszej ni  220 cm2.

6. Gazowy pogrzewacz i kana  kominowy powinny by  po czone ze sob  szczelnie za pomoc
sztywnej lub elastycznej rury spalinowej posiadaj cej niezb dne certyfikaty. Niedopuszczalne
w wietle przepisów jest stosowanie rur zwijanych z ta m aluminiowych, tzw. rur „spiro”.

7. Zalecane jest, aby rury elastyczne na ca ym odcinku by y ods oni te (niezakryte zabudow ),
a zabudowane odcinki rur sztywnych posiada y otwory rewizyjne i bezpo rednie doj cie do
przy cza komina.

8. Dla prawid owej pracy gazowego pogrzewacza i procesu spalania, a co za tym idzie sprawnego
odprowadzania spalin pogazowych, nale y zapewni  warunki umo liwiaj ce dostateczny dop yw
powietrza do pomieszczenia. W przypadku nadmiernej szczelno ci pomieszcze , w trakcie
eksploatacji pieca nale y pozostawi  na czas jego pracy uchylone okno w pomieszczeniu
przyleg ym.

9. Niedopuszczalne jest zabudowywanie gazowego pogrzewacza w sposób uniemo liwiaj cy
prawid owy przebieg procesu spalania, b  stwarzaj cy zagro enie po arowe.

10. Nale y u ytkowa  sprawne technicznie urz dzenia, w których odbywa si  proces spalania; a tak e
zgodnie z instrukcj  producenta kontrolowa  ich stan techniczny, zlecaj c powy sze prace
osobom posiadaj cym stosowane kwalifikacje. W wyniku wykonanych prac kontrolno-
serwisowych osoby kontroluj ce stan urz dzenia s  zobligowane do sporz dzenia Protoko u
pokontrolnego.

11. Zaleca si , aby pomieszczenie z gazowym podgrzewaczem wyposa  w czujnik tlenku w gla.

Nieprzestrzeganie powy szych zalece  mo e doprowadzi  do utraty zdrowia lub ycia.

Wi cej informacji mo na uzyska  w zak adce „Nie dla czadu” Rz dowego Centrum
Bezpiecze stwa: https://rcb.gov.pl/alertrcb/zagrozenia-poradniki/nie-dla-czadu/
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