ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU
KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane stanowi:
Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez
właściciela lub zarządcę kontroli okresowej , co najmniej raz
w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:




elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe
wpływy
atmosferyczne
i
niszczące
działania
czynników
występujących podczas użytkowania obiektu,
instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,



instalacji gazowych oraz przewodów
spalinowych i wentylacyjnych),

kominowych

(dymowych,



okresowej w zakresie jw, co najmniej dwa razy w roku, w terminach
do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków
o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych
obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000
m2 ; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie
pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

Art. 62 ust.6 ustawy Prawo budowlane :
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim –
w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów
spalinowych i wentylacyjnych,

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności –
w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz
do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub
przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą
urządzeń mechanicznych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, stanowi:
§ 30.
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 cztery razy w roku;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym
niewymienionych w pkt 1 - co najmniej dwa razy w roku.
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.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
§ 140.
1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe,
prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub
stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób
prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą
przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach
dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz
projektowania kominów.
2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266.
3. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych
spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co
najmniej 0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich
najmniejszy wymiar lub średnica - co najmniej 0,12 m.
4. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna
być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie.

5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię
przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

§ 141. Zabrania się stosowania:
1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych
i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust.3,
2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,
3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w
pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów
spalinowych.
§ 142. 1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad
dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym
zakłóceniem ciągu.
2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty
przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach
w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych.
3. Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od
urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania bezpośrednio
przez ściany zewnętrzne budynków, przy zachowaniu warunków
określonych w § 175.

§ 143.
1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem,
określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach
dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed
odwróceniem ciągu, przy zachowaniu wymagań § 146 ust. 1.
2. Nasady kominowe, o których mowa w ust. 1, należy również
stosować na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie
budynków i lokalne warunki topograficzne.
3. Wymagania ust. 1 i 2 nie dotyczą palenisk i komór spalania
z mechanicznym pobudzaniem odpływu spalin.
§ 144.
1. Ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być
obciążone stropami, pod warunkiem spełnienia wymagań
dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, a także jeżeli nie
spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów.
2. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od
konstrukcji budynku nie można obciążać stropami ani też
uwzględniać ich w obliczeniach jako części tej konstrukcji.

Usytuowanie wylotów kominów ponad dachem

