Sezon grzewczy w pełni, tak więc jak każdego roku straż pożarna zwraca uwagę na
prawidłowe użytkowanie urządzeń grzewczych oraz na przegląd przewodów kominowych,
ponieważ co roku okresie jesiennym i zimowym występuje wzrost pożarów w budynkach
mieszkalnych oraz pożarów przewodów kominowych.
Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu technicznego
przewodów kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych) mogą być przyczynami
śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla na przykład podczas snu lub kąpieli w pomieszczeniach
gdzie zamontowane są urządzenia gazowe do ogrzewania wody lub powietrza oraz piece
kaflowe. Również pożary sadzy w kominie mogą być groźne w skutkach. Przy uszkodzeniu
konstrukcji komina może dojść do rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek. Duże ilości
palących się materiałów wydobywające się przez wylot komina znacznie zwiększają
niebezpieczeństwo zapalenia przyległych, palnych części konstrukcji. Wskutek zapalenia się
sadzy może też nastąpić pęknięcie komina, które często bywa niewidoczne, ale groźne w
skutkach i może być przyczyną zaczadzenia.
Zgodnie z § 34.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. z dnia 22 czerwca 2010r.) - w obiektach lub ich częściach,
w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się
zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
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.
W obiektach lub ich częściach, o których mowa w pkt 1, usuwa się zanieczyszczenia
z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika
z warunków użytkowych. Czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, wykonują osoby
posiadające kwalifikacje kominiarskie. Przepisu pkt. 3 nie stosuje się przy usuwaniu
zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego
i letniskowego.
Sankcje karne
Odpowiedzialność właściciela, zarządcy lub użytkownika za nieprzestrzeganie
przepisów przeciwpożarowych zagrożona jest sankcją określoną w ustawie z dnia 20 maja
1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 20.09.2010r.), w którym art. 82 § 2 stanowi, że kto
będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia
warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków
polegających na: ust. 7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych
i spalinowych podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
W związku z powyższym przypominamy o okresowych kontrolach przewodów
kominowych, oraz bezpiecznym i rozważnym używaniu urządzeń grzewczych.

