W związku z zauwaŜalnym w okresie jesienno - zimowym wzrostem
liczby poŜarów oraz powtarzającymi się przypadkami śmiertelnych zatruć
tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych, które nie są objęte nadzorem
prewencyjnym ze strony Państwowej StraŜy PoŜarnej, a których główną
przyczyną powstania jest nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gorzowie Wlkp. zwraca się
z apelem do właścicieli, zarządców uŜytkowników budynków mieszkalnych
o podjęcie działań na rzecz sprawdzenia stanu technicznego przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), co pozwoli na
wykrycie

ewentualnych

usterek

w

eksploatowanych

urządzeniach

i

instalacjach i ich skuteczne wyeliminowanie.
Eksploatowanie wadliwie działających, prowizorycznie podłączonych do
przewodów kominowych lub uszkodzonych instalacji bądź urządzeń, w których
odbywa się proces spalania paliwa nie tylko gazowego ale i stałego jest bardzo
częstą przyczyną poŜarów lub innych miejscowych zagroŜeń, w tym m.in.
zatruć tlenkiem węgla, gazem który jest bezwonny i niewidoczny. Nadmienić
naleŜy, Ŝe obowiązek poddawania okresowej kontroli, co najmniej raz w roku,
polegającej na sprawdzeniu jego stanu technicznego wynika z przepisów
wydanych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane i dotyczy wszystkich
obiektów budowlanych.
Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu
w sprawie ochrony p.poŜ. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
nakazuje usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych od
palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej 4 razy w roku, a od palenisk
opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej 2 razy w roku. Takie
działania, czyli prowadzenie przeglądów stanu technicznego przewodów
kominowych oraz ich czyszczenie w wymaganych czasookresach pozwoli na
wykrycie ewentualnych wad i usterek, a co za tym idzie - wpłynie na poprawę
stanu bezpieczeństwa poŜarowego w obiektach, a tym samym zminimalizuje

niebezpieczeństwo powstania poŜaru bądź zatrucia tlenkiem węgla tzw. czadem.
Nadmienić naleŜy, Ŝe zarówno sprawdzenie stanu technicznego przewodów
kominowych jak i ich czyszczenia mogą dokonywać tylko osoby posiadające
kwalifikacje Mistrza w rzemiośle kominiarskim.
Zasady bezpiecznej eksploatacji grzewczych urządzeń gazowych:
• nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w przypadku braku wystarczającej
ilości powietrza w urządzeniach gazowych, nastąpi niezupełne spalanie
gazu, którego produktem moŜe być trujący niewyczuwalny tlenek węgla
(czad ),
• zalecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych niedroŜne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla,
• szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposaŜonych w gazowe
ogrzewacze wody,
• nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą skończyć
się powaŜnym zatruciem organizmu,
•

nowoczesne urządzenia promiennikowe wyposaŜone w katalizatory mogą
być uŜywane w pomieszczeniach o powierzchni powyŜej 40 m2,
półotwartych, w których nie przebywaj ą na stałe ludzie,

•

uŜywaj

kuchni

gazowej

z

wyłącznikiem przeciwwypływowym

(przeciwwybuchowym),
•

uŜywaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.

