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I N W E N T A R Y Z A C J A  
INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

W związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” - współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego - od dnia 2 sierpnia do 15 października 2021 r. na terenie gminy Puszcza Mariańska 
przeprowadzana zostanie kompleksowa inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.


Celem realizacji zadania jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę 
jakości powietrza, a  także wsparcie gminy w realizacji działań wynikających z  przepisów prawa 
miejscowego - np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały 
antysmogowej.


Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Puszcza Mariańska będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do 
wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z  zakresu ochrony 
powietrza.


Przystąpienie - mieszkańca - do inwentaryzacji będzie warunkiem koniecznym ubiegania się 
o  środki na wymianę źródła ciepła w ramach projektów realizowanych przez Gminę Puszcza 
Mariańska. 

Inwentaryzację prowadzić będzie firma AMM Investments Sp.  z  o.o. Pracownicy wymienionej 
firmy posiadać będą identyfikatory oraz stosowne upoważnienia. 

Ankietę można wypełnić także samodzielnie: 
• wypełniając formularz udostępniony na stronie internetowej - co jest preferowaną metodą: 

- http://amminvestments.pl/puszcza 
- https://cutt.ly/puszcza 
(każdy z powyższych adresów prowadzi do tego samego formularza);


• telefonicznie pod numerem: +48 794 607 008 (w godz. 14:00 - 17:00).


Ankietę można również pobrać w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska. Każdą wypełnioną ankietę 
należy później złożyć w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska (pokój nr 10). 

W przypadku Państwa nieobecności podczas wizyty ankietera, czysta ankieta zostanie 
pozostawiona w skrzynce pocztowej. Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie i dostarczenie do 
Urzędu Gminy Puszcza Mariańska (pokój nr 10). 

Inwentaryzacja ma charakter obowiązkowy dla każdego budynku /  lokalu, posiadającego 
ogrzewanie (urządzenie generujące ciepło), w którym wytwarzane ciepło wykorzystywane jest do celów 
grzewczych (CO - ogrzewanie) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU - np. do mycia).


Uwaga! Dla lokali lub budynków, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie 
inwentaryzacji, za sposób ogrzewania uznaje się wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła 
bezklasowego (nieekologicznego). 

Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do utworzenia bazy 
istniejących źródeł ciepła na terenie gminy Puszcza Mariańska oraz umożliwią stworzenie nowych 
form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej oraz finansowej.




