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Z uwagi na dbałość o zdrowie i dobre warunki życia obywateli Polski, a także stan 

środowiska naturalnego i gospodarki, przekazuję poniżej informacje, które po ich wdrożeniu, 

w sposób znaczący powinny przyczynić się do przyspieszenia procesu poprawy jakości powietrza 

w Polsce, w związku z tym proszę o przekazanie poniższych informacji do wszystkich 

samorządów gminnych w Polsce. 

Powietrze jest Jednym z najważniejszych komponentów środowiska naturalnego, a Jego stan 

ma duży wpływ na zdrowie i Jakość życia obywateli oraz środowisko naturalne. Ochrona powietrza 

przed zanieczyszczeniem Jest Jednym z priorytetów działania Ministra Środowiska, a także 

priorytetowym kierunkiem polityki państwa. 

W związku z tym na zlecenie resortu środowiska wydano opracowanie pt. Poradnik - Czyste 

ciepło w moi?)! domu z paliw stałych!", Informator oraz ulotkę, które miały swoją inaugurację w dniu 

18 października 2017 r. podczas panelu „Jakość Powietrza", w trakcie Międzynarodowych Targów 

Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2017, w Poznaniu. W dniu 20 października 2017 r. 

informacja o powyższych materiałach. Jak również wersja elektroniczna Poradnika, Informatora, oraz 

ulotki zostały zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod 

linkiem: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/poradnik-czyste-cieplo-w-moim-domu-

ze-spalan ia-pal i w-stalych/. 

Ze względu na dużą ilość użytecznych informacji, zawartych w ww. poradniku, w tym także 

dotyczących monitorowania stanu instalacji spalających paliwa, w tym kontroli przewodów 

kominowych, prosimy o udostępnienie tej wiadomości wszystkim samorządom gminnym, aby mogły 

wykorzystywać Je w ramach bieżących kontroli indywidualnych instalacji grzewczych. 
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Dokumenty te zostały przygotowane w sposób umożliwiający ich samodzielny wydruk, 

powielanie i dy strybucję przez samorządy gminne. 

Jednocześnie informuję, że w dniu 4 grudnia 2017 r. odby ło się, w Ministerstwo Środowiska 

(MŚ) robocze spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 

Krajowej Izby Kominiarzy Polskich, Korporacji Kominiarzy Polskich oraz przedstawicieli 

Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu w M Ś . Na ww. spotkaniu były omawiane 

w szczególności kompetencje zawodowe kominiarzy pod kątem poprawy Jakości pow ietrza poprzez 

obligatoryjne coroczne czyszczenie przewodów kominowych, również w kontekście rozwiązań 

przewidzianych w projekcie ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany. 

Nawiązując do podniesionej w trakcie ww. dyskusji konieczności systematycznego, 

przynajmniej raz na rok, przed sezonem grzewczym, czyszczenia przewodów kominowych 

wyprowadzających spaliny z instalacji grzewczych, opalanych w szczególności paliwami stałymi, 

realizowany ch przez wy specjalizowane w tym zakresie służby kominiarskie, przekazuję co następuje. 

Wiele lokalny ch samorządów prowadzi obecnie kontrole zgodnie z przepisami art. 3 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289) 

właśnie w celu wyeliminowania spalania odpadów w urządzeniach grzewczych domów 

indywidualnych. 

Ponadto w celu zapewnienia skuteczności oraz realnego wpływu ww. kontroli na zmniejszenie 

ilości zanieczyszczeń emitowanych z indywidualnych instalacji spalania paliw. Jej integralną częścią 

powinno być sprawdzenie wypełnienia obowiązku czyszczenia przewodu kominowego. Zgodnie 

z przepisami sprawę systematycznego czyszczenia, przynajmniej raz na rok. w szczególności 

przewodów kominowych, reguluje § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 r. poz. 719. z późn. zm.) w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z nim należy czyścić 

zarówno przewody wentylacyjne. Jak i dymowe oraz spalinowe. Najczęściej, bo cztery razy w roku, 

powinno się to robić w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym, rzadziej, bo 

dwa razy w roku czyści się przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem 

ciekłym, natomiast nie trzeba tak często czyścić przewodów w domach, które ogrzewa 

elektrociepłownia lub kotłownia zlokalizowana w innym budynku. 

W związku z powyższym bardzo ważne Jest wyegzekwowanie od właścicieli ww. instalacji 

grzewczych, świadectwa poświadczającego przeprowadzenia czyszczenia przez wyspecjalizowane 

służby kominiarskie przewodów kominowych w danym roku kalendarzowym. Trzeba podkreślić, że 

czyszczenie realizowane wyłącznie 

przez właścicieli instalacji Jest nieskuteczne i tylko wyspecjalizowane służby kominiarskie 

potrafią przeprowadzić taką czynność skutecznie i profesjonalnie. Jak wynika z informacji 

przekazanych przez Krajową Izbę Kominiarzy, w trakcie takiego czyszczenia kominiarz usuwa ze 

ścianek przewodów kominowych nawet 8 ki logramów sadzy i innych związków powstałych 

w procesie spalania, które dzięki temu nie są emitowane do powietrza. 

Z poważaniem 
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