
 
 

Projekt „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wiązowna” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wiązowna 

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć na Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Wiązowna lub mailowo na adres: 

pone@wiazowna.pl w ciągu tygodnia jej otrzymania. 

1 Adres budynku/ lokalu 

 
Miejscowość 

……………… 

Ulica 

……………… 

numer budynku/lokalu 

……………… 

powierzchnia użytkowa 

……………….m2 

2 Typ budynku 

  mieszkalny 
 mieszkalno- 

usługowy 
 usługowy  handlowy 

 budynek 
gospodarczy 

 obiekt 
niezamieszkały  

3 Źródło ciepła stosowane w budynku/lokalu oraz ilość zużytego paliwa 

 

 
Liczba 

urządzeń 
Stosowane do 

ogrzewania 
Stosowane do ciepłej 

wody użytkowej 
Ilość paliwa zużywanego w ciągu 

roku w budynku 

 Ogrzewanie na 
paliwo stałe 
(węgiel, biomasa) 

…..   

węgiel orzech ………………….. ton 

węgiel kostka ………………….. ton 

węgiel groszek ………………….ton 

węgiel miał ……………………... ton 

węgiel brunatny …….……….. ton 

drewno kawałkowe …….….. m 
przestrzenny 

pellet/brykiet ……………….….ton 

inna biomasa …………….….….ton 

 Ogrzewanie 
olejowe 

…..   
olej opałowy …………….….…. litr 

 Ogrzewanie 
gazowe 

…..   
gaz przewodowy …………..….m3 

gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG 
…………………………………..m3 

 Ogrzewanie 
elektryczne 

…..    

 Pompa ciepła …..    

 Kolektory 
słoneczne 

…..    

 Inne źródło ciepła 
……. (jakie) 

…..    

4 Rodzaj źródła ciepła na paliwo stałe (wypełnić jeśli w punkcie 3 wskazano ogrzewanie na paliwo stałe) 

 
 kocioł na paliwa stałe 

C.O. – centralne 
ogrzewanie 

liczba źródeł 

……………… 

rodzaj komory spalania:  
 otwarta, 
 zamknięta,  
 brak informacji 

klasa kotła: 
 brak klasy 
 brak informacji,  
 klasa 3,  
 klasa 4,  
 klasa 5,  
 ekoprojekt 

sposób podawania paliwa:  
 ręczny bez wentylatora,  
 ręczny z wentylatorem,  
 podajnik automatyczny,  
 brak informacji  

urządzenie odpylające:  
 tak, deklarowana 
sprawność urządzenia 
……[%] 
 nie 

sprawność cieplna 
urządzenia:  
 ……….%  
 brak informacji 

rok instalacji ……………… rok produkcji ……………… Moc kotła ……………  [MW] 

Źródło danych np.  tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczna: ………………………………. 



 
 

Projekt „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wiązowna” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 

 

 piec,  
 piecokuchnia,  
 piec wolnostojący,  
 piec kaflowy 
 kominek 

liczba źródeł 

……………… 

rodzaj komory spalania:  
 otwarta, 
 zamknięta,  
 brak informacji 

Czy spełnia wymogi 
ekoprojektu: 
 tak  
 nie  

urządzenie odpylające:  
 tak, deklarowana sprawność 
urządzenia ……[%] 
 nie 

sprawność cieplna 
urządzenia:  
 ……….%  
 brak informacji 

rok instalacji ……………… 

rok produkcji ……………… Moc kotła ……………  [MW] 

Źródło danych np.  tabliczka 
znamionowa, 
dokumentacja techniczna: 
………………………………. 

5 Czy budynek jest ocieplony? 

 

 tak  nie   trudno powiedzieć 

Jeśli budynek jest ocieplony, to jakie modernizacje przeprowadzono? 

 Ocieplenie ścian  Ocieplenie dachu  Ocieplenie stropu 
 Wymiana 

okien 

 Inne, 
jakie? 

…………….. 

6 Czy planowana jest zmiana źródła ogrzewania w budynku/lokalu?   

  tak  nie   trudno powiedzieć 

Jeśli tak, to na jaki rodzaj ogrzewania? 

 Kocioła na 
paliwo stałe 

 Ogrzewanie 
gazowe 

 Ogrzewanie 
olejowe 

 Ogrzewanie 
elektryczne 

 Pompa ciepła 

 inne, jakie? 

…………….. 

7 Uwagi 

  

Data wypełnienia ankiety ……………… 

W przypadku problemów z wypełnieniem ankiety proszę o kontakt z konsultantem pod numerem 

575 369 339. 

Powyższą ankietę można wypełnić również w formie on-line. Ankieta jest dostępna na stronie 

Urzędu Gminy: www.tuwiazowna.pl lub poprzez zeskanowanie widocznego obok kodu QR. 

 

Uwaga: zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, mieszkańcy 

posiadający indywidualne źródło ciepła, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia 

zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe tzw. „kopciuchy”. Budynki te zostaną w 

pierwszej  kolejności poddane obowiązkowej kontroli. 

 

 

 

http://www.tuwiazowna.pl/

