INWENTARYZACJA

ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Szanowni Państwo!

To co trafia do naszego pieca istotnie wpływa

na nasze zdrowie oraz otaczające nas środowisko.
Pamiętaj, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 162/17 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw, zakazuje się spalania:
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem;
węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem
tego węgla;
węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie
roboczym powyżej 20%.
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Informujemy, iż na terenie Gminy Skórzec w dniach od 01.09.2020 r.
do 10.12.2020 r. przeprowadzona zostanie kompleksowa inwentaryzacja
źródeł ciepła.
Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych
Eko-precyzja, a pracownicy ww. firmy posiadać będą identyfikatory
oraz stosowne upoważnienia.

Ankietę można wypełnić także:

samodzielnie, pobierając ankietę u sołtysa lub w Urzędzie Gminy Skórzec
samodzielnie, pobierając ankietę ze strony www.eko-precyzja.eu/ankieta.php
oraz przesyłając na adres email: biuro@eko-precyzja.eu
samodzielnie przez formularz internetowy: www.eko-precyzja.eu/ankieta.php
telefonicznie pod numerem tel.: + 48 694 025 853

Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Skórzec przy pomocy środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
Celem realizacji zadania jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu
poprzez poprawę jakości powietrza, a także wsparcie gmin w realizacji
działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, np. programu ochrony powietrza, planu
działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej.
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Ankieta dotycząca inwentaryzacji
źródeł ciepła
Wypełnij i dostarcz do Sołtysa lub Urzędu Miasta/Gminy

3. Klasa kotła:

5 klasa/ecodesign
Klasa 4

Nazwa gminy:

Klasa 3
Pozaklasowe

Nazwa miejscowości/ulicy/numer domu:
4. Rodzaj wykorzystywanego paliwa: drewno/węgiel/olej/gaz/inne

1. Rodzaj ogrzewania:

Ogrzewanie na węgiel / drewno – paliwo stałe
Ogrzewanie olejowe

5. Ilość wykorzystywanego paliwa (podać jednostkę: kg, tona, m3):

Ogrzewanie gazowe
Ogrzewanie elektryczne
Sieć ciepłownicza
Brak ogrzewania
Inne
2. Ilość kotłów centralnego ogrzewania?

6. Dodatkowe źródło ogrzewania:

Kominek
Piecokuchnia
Piec kaflowy
Inne

