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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Wzrost wydatków związanych z ogrzewaniem domów z wykorzystaniem najpowszechniej stosowanych 
źródeł ciepła, dotyczy to w szczególności ogrzewania olejowego, gazowego lub elektrycznego, spowodował, 
że coraz więcej osób, planując budowę domu, rozważa zastosowanie alternatywnych rozwiązań w tym zakre-
sie. Z tego względu wraca do łask na przykład ogrzewanie nieruchomości za pomocą kominka. Dostępne 
obecnie technologie pozwalają nie tylko na pełną swobodę, jeśli chodzi o wybór rodzaju kominka, ale rów-
nież na skuteczne rozprowadzenie po całym domu ciepła pochodzącego z tego źródła. Nadto coraz po-
wszechniejsze staje się budowanie domów energooszczędnych, które charakteryzują się niskimi stratami 
ciepła, co także sprzyja wykorzystaniu kominków jako urządzeń ogrzewczych. 

Inwestorzy jednak wskazują, że nierzadko zdarzają się problemy z odbiorem domu mieszkalnego, w któ-
rym jako podstawowe źródło ciepła zastosowano właśnie kominek. Właściwe organy powołują się na przepi-
sy rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak wynika z §49 wskazanego aktu, „budynek i po-
mieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki, jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, powinny 
być wyposażone w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur, 
umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia”. Przy-
toczona norma koresponduje z §132 ust. 1 rozporządzenia, który stanowi, iż „budynek, który ze względu na 
swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urzą-
dzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami”. Wskazane przepisy mogą być 
podstawą do zakwestionowania zgodności z prawem takich inwestycji, w przypadku których kominek stano-
wi jedyne lub główne urządzenie ogrzewcze. Dlatego też inwestorzy zmuszeni są do zamontowania, niejako 
pro forma, innego źródła ogrzewania, na przykład niewielkiego piecyka elektrycznego, i wskazania w doku-
mentacji, że jest to podstawowa instalacja ogrzewcza. Jest to jednak jedynie zabieg pozorny, bowiem w trak-
cie użytkowania taki dom z powodzeniem ogrzewany jest już wyłącznie za pomocą kominka. 

Z uwagi na opisany stan rzeczy warto rozważyć dostosowanie przepisów wspomnianego rozporządzenia 
w taki sposób, aby w większym stopniu odpowiadało ono obecnym realiom. W szczególności warto wziąć 
pod uwagę zasadność dopuszczenia ogrzewania kominkowego jako głównego bądź nawet jedynego źródła 
ogrzewania. Proszę zatem Pana Ministra o rozważenie możliwości dokonania stosownych zmian w tym za-
kresie. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




