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Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Międzylesie 
 
Szanowni Państwo, 

informuję, że na terenie Gminy Międzylesie w dniach od 01 sierpnia do 30 września 2021 r. 

przeprowadzone zostanie badanie ankietowe dotyczące istniejących na terenie gminy 

źródeł ciepła. Ankieta dotyczy źródeł ciepła zainstalowanych zarówno w budynkach 

mieszkalnych, jak też w nieruchomościach niezamieszkałych (tj. obiektach usługowych, 

produkcyjnych, budynkach publicznych, etc.).  

Badanie posłuży do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie.  

 

Obowiązek przeprowadzenia przez Gminę inwentaryzacji wynika z Uchwały Nr XXI/505/20 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu 

ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały 

przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem 

działań krótkoterminowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 4389). 

 

Wykonana, na podstawie badań ankietowych, inwentaryzacja pozwoli na oszacowanie skali 

emisji zanieczyszczeń powietrza i wdrożenie skutecznych działań i rozwiązań mających na 

celu jego poprawę. Jej przeprowadzenie jest również niezbędne dla oszacowania kosztów 

związanych z wymianą źródeł ciepła w gminie i dopasowanie programów pomocowych do 

zapotrzebowania mieszkańców.   

 

W związku z powyższym zwracam się z apelem do mieszkańców gminy Międzylesie                    

o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej.  

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres email tut. Urzędu: urzad@miedzylesie.pl                

lub złożyć w sekretariacie Urzędu – pokój nr 7, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta                   

i Gminy Międzylesie, plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie dopiskiem „Inwentaryzacja 

źródeł ciepła”.   

 

Uwaga  

Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości 

stosowanych paliw przez mieszkańców gminy, ma charakter wyłącznie informacyjny.  

 

Niezłożenie ankiety przez właściciela nieruchomości posiadającego indywidualne źródło 

ciepła, spowoduje zakwalifikowanie go do grupy posiadającej pozaklasowe źródło ciepła tzw. 

„kopciucha” 

 

Szczegółowe informacje o badaniu uzyskać można pod numerem telefonu 74 8126 347             

wew. 20 lub 26  

 

Liczę na Państwa zaangażowanie  i dziękuję za udział w badaniu. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  

Tomasz Korczak 


