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Zabezpieczenie domu przed zim?

Obowi?zki w?a?ciciela lub zarz?dcy budynku zawarte s? m.in. w art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane, które okre?la równie? cz?stotliwo?? przeprowadzania kontroli w budynku. Na co w takim razie
nale?y zwróci? uwag??
1. Porz?dki na dachu.
Dobrze jest dokona? przegl?du pokrycia domu. Nale?y sprawdzi? dok?adnie miejsca, czyli
m. in. po??czenia z kominami, lukarnami, za?amaniami po?aci. Powinno si? tak?e sprawdzi?
i oczy?ci? z igliwia, zbutwia?ych li?ci i innych zanieczyszcze? rynny, rury spustowe oraz odp?ywy kanalizacji
deszczowej na balkonach i tarasach. Dobrze jest te? zamontowa? na dachu p?otki, które b?d? chroni? przez
niebezpiecznym osuwaniem si? zalegaj?cego na dachu ?niegu.
2. Niebezpiecze?stwa ?niegu i lodu
Bardzo wa?ne jest niedopuszczanie do przeci??enia konstrukcji budynku przez zalegaj?cy na dachu ?nieg i szybkie
jego usuni?cie z dachu. To kwestia przede wszystkim bezpiecze?stwa, bo zawalony lub za?amany dach niemal
zawsze równa si? wielu ofiarom i ogromnym zniszczeniom. Dbanie o regularne usuwanie ?niegu jest wi?c
bezwzgl?dnym obowi?zkiem zarz?dcy i w?a?cicieli nieruchomo?ci. Obowi?zek ten obejmuje tak?e usuwanie sopli,
bry?, nawisów lodowych i ?niegowych mog?cych zagrozi? bezpiecze?stwu osób znajduj?cych si? na ci?gach pieszych i
jezdnych, przebiegaj?cych bezpo?rednio przy budynku
3. Instalacja ca?ego budynku.
Zanim w pe?ni rozpocznie si? sezon grzewczy trzeba koniecznie sprawdzi? instalacje ca?ego budynku. Raz w roku
kominy powinny by? obowi?zkowo sprawdzone przez kominiarza z uprawnieniami. Dotyczy to szczególnie przewodu
dymowego w przypadku pieca na paliwo sta?e, a tak?e kana?u kominowego przy kominku, szczególnie je?li cz?sto si?
w nim pali. Je?eli b?dzie taka potrzeba nale?y przeczy?ci? kominy. Zanim nadejd? ch?ody nale?y tak?e wyczy?ci?
piec.
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4. Okna i drzwi
Pami?tajmy, ?e okna mo?na wyregulowa?, doszczelni? np. silikonem lub piank? poliuretanow?. W drzwiach warto
sprawdzi? zawiasy, czy nie poluzowa?y si? zanadto, mo?na uszczelni? równie? szpary pomi?dzy drzwiami a futryn?
doln?.
5. Instalacje wodne w ogródku lub gara?u
W przypadku wyst?powania na dzia?ce instalacji wodnych, takich jak np. systemy podlewania ogrodu nale?y przed
zim? spu?ci? z nich wod?. To samo dotyczy nieogrzewanych wolnostoj?cych gara?y, czy budynków gospodarczych,
je?eli znajduj? si? w nich tego typu instalacje.
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