
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY 
OSTRÓW MAZOWIECKA

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” realizowane przy pomocy środków 
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

INWENTARYZACJA 
ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Z pozdrowieniami!

Waldemar Brzostek
Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka

Szanowni Mieszkańcy gminy Ostrów Mazowiecka!

W związku z potrzebą działań na rzecz ochrony powietrza i ochrony zdrowia mieszkańców, wszystkie gminy na Mazowszu, 
w tym również Nasza Gmina, zobowiązane są do przeprowadzenia pełnego rejestru źródeł ciepła wykorzystywanych 
w  domostwach,  lokalach  usługowych  i  handlowych  oraz  obiektach  użyteczności  publicznej.

W tym celu w najbliższych tygodniach przeprowadzona zostanie INWENTARYZACJA indywidualnych kotłów i pieców 
grzewczych  dla  każdego  budynku  i  lokalu  na  terenie  gminy. 

Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla wszystkich budynków i lokali ogrzewanych indywidualnie. Będzie to pierwsze, 
tak powszechne badanie tego typu przeprowadzane na terenie Naszej Gminy oraz realizowane równocześnie 
z  podobnymi  badaniami  na  terenie  całego  województwa  mazowieckiego. 

Prosimy Państwa o udział w tym niezwykle ważnym przedsięwzięciu. Biorąc pod uwagę utrzymujący się stan pandemii, 
podjęto  decyzję  o  przeprowadzeniu  powszechnej  ankietyzacji  zdalnej.  

W najbliższym czasie do każdego z Państwa rozesłana zostanie ankieta – prosimy o jej wypełnienie 
i dostarczenie  na  jeden  z  następujących  sposobów:

-    dostarczenie wypełnionej ankiety do Urzędu Gminy Ostrów Maz. - skrzynka podawcza lub sekretariat,
     albo

-    wypełnienie ankiety za pośrednictwem Internetu: 
     prosty  i  wygodny  sposób,  po  realizacji  którego  nie  ma  potrzeby  dostarczenia  ankiet  w  formie papierowej!

W związku z tym, że Inwentaryzacja jest obowiązkowa, dla tych budynków i lokali, których użytkownicy
nie wypełnią ankiety przez Internet albo nie przekażą uzupełnionej ankiety papierowej, koniecznym będzie 
przeprowadzenie  inwentaryzacji  bezpośredniej  przez  Ankieterów. 

Wszystkim nam zależy na świeżym i czystym powietrzu, którym oddychamy. Liczymy zatem na Państwa zaangażowanie! 
Skuteczne rozpoznanie stanu kotłów i pieców grzewczych w Naszej Gminie jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się 
w przyszłości  o  dofinansowania  na  wymianę  Państwa  kotłów  na  urządzenia  nowoczesne,  ekonomiczne  i  ekologiczne. 

Z góry dziękuję za współuczestnictwo i poświęcony czas!

e-inwentaryzacja.pl/gminaostrowmaz 
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