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Stanowisko GUNB

Przewodom spalinowym z tworzyw
sztucznych – NIE

Od 16 grudnia 2002 roku zaczê³y obowi¹-
zywaæ nowe warunki techniczno–budo-
wlane wprowadzone rozporz¹dzeniem
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie. W dziale VI „Bezpie-
czeñstwo po¿arowe”, w § 266 okreœlono
wymagania przeciwpo¿arowe, jakie musz¹
spe³niaæ przewody spalinowe i dymowe.
Treœæ tego zapisu wzbudzi³a wiele kon-
trowersji i emocji zarówno wœród zwolen-
ników, jak i przeciwników stosowania
przewodów spalinowych z tworzyw
sztucznych.
Aby usun¹æ jakiekolwiek w¹tpliwoœci
w tej sprawie, G³ówny Inspektor Nadzoru
Budowlanego zawar³ swoje stanowisko
w liœcie skierowanym do dyrektora
Instytutu Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa w Krakowie, jako jednostki
aprobuj¹cej i certyfikuj¹cej wyroby sys-
temów kominowych. 

Analogiczne stanowisko zaj¹³ Departa-
ment Architektury i Budownictwa w Mi-
nisterstwie Infrastruktury.
S¹dzê, ¿e wprowadzony zapis uchroni
przed zapocz¹tkowanym stosowaniem
przewodów spalinowych z tworzyw
sztucznych bez dokumentów dopusz-
czaj¹cych je do stosowania w budownic-

twie. Przyczyni siê te¿ do poprawy
sprawnoœci i bezpiecznego u¿ytkowania
kominów, które stanowi¹ potencjalne
zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia ludzi, czego
przyk³adem s¹ liczne przypadki zatrucia
tlenkiem wêgla. Sprawa bezpieczeñstwa
jest nadrzêdnym celem dzia³ania
GUNB. 

* mgr in¿. Stanis³aw Muras – naczelnik Wydzia³u Insta-
lacji i Sieci, Departament Kontroli Budowlanej,
GUNB

Stanis³aw Muras*

Stanowisko GUNB

„Przepis § 266 ust.1 ww. rozporz¹dzenia jednoznacznie okreœla wymagania dotycz¹ce materia³u z jakiego
mog¹ byæ wykonane przewody spalinowe i dymowe. Niezale¿nie od zastosowanego materia³u ma to byæ
materia³ niepalny. Normy zwi¹zane z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ budynków definiuj¹, które materia³y okreœla
siê jako niepalne i jak badaæ ich niepalnoœæ. Przewód spalinowy, niezale¿nie czy jest on elementem systemu
kominowego, systemu powietrzno-spalinowego, czy wyposa¿enia urz¹dzenia gazowego, jak to okreœlono
w § 156 ust. 2, pozostaje przewodem i podlega takim samym wymogom § 266 ust.1. 
Ustêp 2 § 266 okreœla natomiast metodykê badañ wszystkich elementów przewodów spalinowych niezale¿nie
od formy w jakiej wystêpuj¹.
Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿y stwierdziæ, ¿e w obecnym stanie prawnym stosowanie przewodów
spalinowych z tworzyw sztucznych jest niedopuszczalne. Taka te¿ by³a intencja powsta³ego zapisu w § 266
rozporz¹dzenia.
Równie¿ takie stanowisko bêdzie prezentowa³ nasz przedstawiciel w Komisji Aprobat Technicznych przy
Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”.



Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie ustala warunki techniczne, ja-
kim powinny odpowiadaç budynki i zwiàzane z nimi
urzàdzenia, ich usytuowanie na dzia∏ce budowlanej
oraz zagospodarowanie dzia∏ek przeznaczonych pod
zabudow´, zapewniajàce spe∏nienie wymagaƒ art. 5 i 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

§ 2. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ przy pro-
jektowaniu i budowie, w tym tak˝e odbudowie, rozbu-
dowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie
sposobu u˝ytkowania budynków oraz budowli nad-
ziemnych i podziemnych spe∏niajàcych funkcje u˝ytko-
we budynków, a tak˝e do zwiàzanych z nimi urzàdzeƒ
budowlanych, z zastrze˝eniem § 207 ust. 2.

2. Przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposo-
bu u˝ytkowania budynków istniejàcych lub ich cz´Êci
wymagania, o których mowa w § 1, mogà byç spe∏nio-
ne w sposób inny ni˝ podany w rozporzàdzeniu, sto-
sownie do wskazaƒ ekspertyzy technicznej w∏aÊciwej
jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczeƒ przeciwpo-

˝arowych, uzgodnionych z w∏aÊciwym komendantem
wojewódzkim Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub paƒ-
stwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, od-
powiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

3. Dla budynków na terenach zamkni´tych uzgod-
nienia, o których mowa w ust. 2, dokonuje si´ z w∏aÊci-
wymi s∏u˝bami odpowiadajàcymi za bezpieczeƒstwo
po˝arowe i sanitarne.

4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru
zabytków lub obszarów obj´tych ochronà konserwa-
torskà na podstawie ustaleƒ miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mo-
wa w ust. 2, podlega równie˝ uzgodnieniu z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków.

5. Przepisy rozporzàdzenia odnoszàce si´ do bu-
dynku o okreÊlonym przeznaczeniu stosuje si´ tak˝e do
ka˝dej cz´Êci budynku o tym przeznaczeniu.

6. Do budynków wielorodzinnych zawierajàcych
dwa mieszkania stosuje si´, z zastrze˝eniem § 217
ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2, przepisy rozporzàdzenia od-
noszàce si´ do budynków jednorodzinnych.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) zabudowie Êródmiejskiej — rozumie si´ przez to
zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze
funkcjonalnego ÊródmieÊcia, który to obszar stano-
wi faktyczne lub przewidziane w planie miejsco-
wym centrum miasta lub dzielnicy miasta, 
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w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie. 














