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szanowni pństwo!

Miło Nam poinformować, że Międzywojewódzki Cech
społecznej akcji "Czyszczooe kominy to mniejsry smog".

Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników
budynków w rwięku z eksploatacją trz,ądzeń grzewczych, przewodów kominowych
i wenĘlacji.

Cech współpracuje z instytucjami władzy publiczrrej oraz organizacjami technicznymi
i społecznymi dziŃąącymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie
eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstĄch od utządzeń ogrzewczych
i kominowych orazwybuchów gazu.

Mięfuywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej
członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej
usfugi kominiarskie słuzymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usfugi
kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub
mistrzowskie.

Pragniemy również przekazać informację, że z początkiem prryszłego roku
Międzywojewódzki Cech Kominiarski ogłosi konkurs na ,,Najlepszego Sołtysa wspierającego
bezpieczne użlkowanie przewodów kominowych i utządzeń grzewczych ,przez promowanie
bardzo dobrze wykonywanych usług kominiarskich". Szczegóły konkursu i regulamin będzie
dostępny na stronie nźlszego cechu -,www. kominiarskicech.pl

Prosimy o przekazanie informacji wszystkin: sołtysom z terenu Pństwa gminy i śledzenie
nabieżąco informacji na stronie cechu.

Uprzejmie prosimy o umieszczenie załączonego komunikatu na tablicy ogłoszeń i stronie
intemetowej urzędu, oraz zapo:manie Rady z powyżsrym pismem.

Równocześnie składamy Państwu życzenia Wielu sukcesów, odwżnych matzeń,
i mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyślności na cĄ nadchodzący 2020 rck.

Zwyrazami szacunku

Tarnów, dnia 26.11 .20l9r.

Kominiarzy jest organizatorem

Do wiadomości wszystkich gmin w Polsce.
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Tarnów, dnja 26.1 I.2019r,

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu
Kominiarzy do właścicieli, zurząd,ców i uĘtkowników

budynków w rwiązku z kampanią społeczną

,rCzyszczone kominy to mniejszy §mog"

Celem kampanii społeczrej ,,Czyszczone kominy to mniejszy smog" jest
eliminacjaniebezpieczeństw zlńęanychze smogiem,zaczadzeńami i pożrami, łtórych
główną przlczynąsąźle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominoweiwządzenia
grzewcze na paliwo stałe, ciekłe, gazowe.

Jednocześnie naszym celem j est słuĘ ć użrytkownikom przewodów kominowych, aby
użl,tkowaneprzez nich mieszkania/lokale i domy posiadĄ czyste,zadbanę i wpełni
sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Waznym elementem, który jest niezbędny, aby z powodzeniemwyeliminować
występowania smogu w Polsce jest prowadzenie ciągłej edukacji społecznej:
-jakprawidłowo organizowaćproces spalania wdomowychwządzeńach gżewczych,aby
uniknąć kopcenia z kominów zańeczy szczający chpowieftze !,
-jakpoprawnie elrsploatować systemy kominowe i wenĘlacyjne zgodnie z zasadami ich
funkcjonowanią aby uniknąć złej wentylacji oruz zaczadzeńa.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętlznych i Administracjizdnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się
proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie
zańec4lszszń z przevlodów dymowych i spalinowych w następujągych termirrach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego Zywienia i usług gastronomiczrych 

- co najmniej
r,?!zw miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowiąnaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stĄm niewymienionych w pkt 1 - co najmniej rMlta
3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem pĘnnym i gazowym niewymienionych w pkt l ---+o
najmniej razrra 6 miesięcy.
4) zprzewodów wentylacyjnych co najmniej razw roką jeżeli większa częstotliwośó nie
wynika z warunków uĄrtkowych.

Ustawa Prawo budowlane w ań. 62 ust. 1 pkt 1 tit. c) określą ze właściciel l zarządca
budynku jest zobowią7arry co najmniej l ruzw roku żecić przeprowadzenie kontroli
okresowej kontroli stanu techniczlego przewodów kominowych (dymowych, spalinov\ych
i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe - Mistrza
Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zvłtęanychz
przewodami i ptzyłąszartt kominowymi właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są
zobońązań w czasie lub bezpośredńo po przeprowadzonej kontroli, usunąó stwierdzone
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uszkodzeniaoraz uzupehić braki, które mogłyby spowodować zagrożeńę życia lub
zdrowia lladzi, beryieczństwa mieni a bądź środowiską

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

- prawidłowo wykonany komin z cerĘfikowarrych materiałów, regulamie
kontrolowany i konserwowany, będziebezpiecznie sfułó przez dziesięciolecia,
- brak systematyc zrręgo oczyszczańa i kontroli stanu technicznego przewodów
kominowych (dym owych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do
niewypłacenia odszkodowania z §,rufu powstałej szkody.

Międzywojewódzki Cech Komińarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących
j"j członkami, a w przypadku wysĘlienia jakichkolwiek wąĘliwości co do osoby
oferującej ustugi kominiarskie shżymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba
oferująca usfugi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie,
czelńńcze lub mistrzowskie.

NIE ZATRUWAJ ZY CIAINNYM


