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Dot. CZYSZCZENIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO

EWODA WOJEWÓDZ^WA MAŁOPOLSKIEGO

W RAMACH

T’ Wojcw n- 'oJski0 2 STY, 2020^Zarząd Oddziału w Krakowie Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie^a\^owe, 
zwraca się z prośbą do Pana Wojewody o poinformowanie podległych terenowych^ 
organów administracji państwowej o konieczności czyszczenia przewodów 
kominowych w ramach przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodemizacji
i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 51) w art. 1 If ustęp 3 mówi:
Art. 1 If. 3. Jeżeli przed upływem 10 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia
w budynku, o któiym mowa w art. 1 Id ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w ait. 1 Id
ust. 6, lub jego części;

1) stosowane będzie jakiekolwiek dodatkowe 
niespełniające standardów niskoemisyjnych,

2) urządzenia, systemy, instalacje lub inne elementy, będące przedmiotem 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego, zostaną usunięte lub naruszona ich integralność,
bez zgody gminy wyrażonej w związku z zaistniałymi uwarunkowaniami technicznymi 
dotyczącymi tych urządzeń, systemów, instalacji lub innych elementów, będących 
przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego,

3) w urządzeniach lub systemach grzewczych będących przedmiotem przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego będą spalane odpady, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592),

4) urządzenia lub systemy grzewcze będące przedmiotem przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego będą eksploatowane niezgodnie z instrukcją obsługi oraz przewody 
kominowe, do których są podłączone te urządzenia lub systemy, nie będą czyszczone 
przez osoby posiadające uprawnienia kominiarskie, w terminach określonych w 
przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w przepisach techniczno-budowlanych 
— beneficjent zwraca gminie 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego poniesionych przez gminę i Fundusz.

Jesteśmy do Pana dyspozycji i otwarci na wszelkie konsultacje.
Życzymy Panu samych sukcesów w Nowym 2020 Roku.

Sekretarz Zarządu
/Henryk Kawalec/
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