
Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zaręby Kościelne” realizowane przy pomocy środków 

z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 

i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” 

 

Zaręby Kościelne, dnia ……………… 

 
 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE 

Wójt Gminy Zaręby Kościelne informuje o rozpoczęciu przeprowadzania  

obowiązkowej inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy,  

tzn. procesu rozpoznania kotłów i pieców grzewczych dla każdego budynku i lokalu. 

 

Z Zgodnie z uchwalonym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Programem Ochrony Powietrza dla 

województwa mazowieckiego, wszystkie gminy z  terenu województwa mają obowiązek przeprowadzenia tzw. 

inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła. Podstawowym celem inwentaryzacji jest rozpoznanie kotłów 

i pieców grzewczych wykorzystywanych we wszystkich domostwach, lokalach usługowych, handlowych 

i obiektach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy. 

Rozpoznanie stanu urządzeń grzewczych umożliwi wdrażanie skutecznych rozwiązań mających na celu 

poprawę jakości powietrza oraz stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców. Uzyskane w ramach inwentaryzacji 

dane gromadzone będą wyłącznie w celu stworzenia bazy źródeł ciepła i nie będą udostępniane publicznie. 

Inwentaryzacja posłuży uczestnictwu Gminy oraz jej mieszkańców w otrzymywaniu pomocy finansowej 

przeznaczonej na realizację działań takich jak m.in.: wymiana pieców i kotłów grzewczych, instalacja 

odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje budynków! 

W związku z powyższym Wójt Gminy Zaręby Kościelne przekazuje do wypełnienia obowiązkową ankietę 

dotyczącą zainstalowanych źródeł ciepła w Państwa budynku/lokalu. Ankietę należy wypełnić podczas 

wizyty ankietera lub poprzez przekazanie wypełnionej ankiety na jeden z poniższych sposobów:  

 uzupełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Zaręby Kościelne osobiście lub pocztą: ul. 

Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne 

 kontakt telefoniczny z ankieterem: tel. 668-704-876 i wspólne wypełnienie ankiety 

 przesłanie SMS-a podając co najmniej typ pieca (np. węglowy, na drewno), rok produkcji, klasę kotła 

oraz adres budynku na numer tel. 668-704-876 

 wypełnienie ankiety przez Internet: https://www.e-inwentaryzacja.pl/zarebykoscielne/ 

 przesłanie wypełnionej ankiety (ankieta poniżej) w formie zdjęcia lub skanu na adres e-mail: 

inwentaryzacja.kotly@gmail.com 

Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla Naszej Gminy, dlatego w przypadku nieprzekazania przez Państwa 

ankiety papierowej lub wypełnionej przez Internet, koniecznym będzie zakwalifikowanie budynku/lokalu 

do grupy posiadającej źródła pozaklasowe tzw. „kopciuchy”. 

 
 

Urszula Wołosiewicz 
Wójt Gminy Zaręby Kościelne 
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