
Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Milanówek” zrealizowano 
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Milanówek 

Dane ogólne: Gmina Milanówek, powiat grodziski 
Adres: ul. …………………………………………………, nr ………….. lokal …………. 
Dane ewidencyjne: obręb ewidencyjny ……….…………… numer działki ……………………………. 
Typ budynku: □ mieszkalny □ usługowy □ użyteczności publicznej 

□ produkcyjny □ handlowy □ inny ………………………. 
Powierzchnia użytkowa:.................... m2 
Ocieplenie: □ TAK      □ NIE  □ ścian □ dachu □ stropu 
Przeprowadzone 
termomodernizacje: □ TAK      □ NIE □ ocieplenie □ wymiana drzwi □ wymiana źródła ciepła 

□ wymiana okien □ wymiana instalacji CO 
 
Dane o źródłach ciepła 
□ kocioł na 

paliwa stałe 
liczba źródeł ………. szt. rok instalacji ………… rok produkcji ……………….. 
moc ………… MW sprawność cieplna …….%      □ brak informacji 
charakter produkowanego 
ciepła: 
□ ogrzewanie  
□ ciepła woda użytkowa 

komora spalania: 
□ otwarta 
□ zamknięta 
□ brak informacji 

urządzenie odpylające: 
□ nie 
□ tak, sprawność 

urządzenia ………. % 
klasa kotła: 
□ brak klasy / informacji 
□ klasa 3 
□ klasa 4 
□ klasa 5 
□ ekoprojekt 

sposób podawania paliwa: 
□ ręczny bez wentylatora 
□ ręczny z wentylatorem 
□ podajnik automatyczny 
□ brak informacji 

źródło danych: 
□ z tabliczki znamionowej 
□ z dokumentacji technicznej 
□ inne ……………………… 

□ kocioł gazowy liczba źródeł ………. szt. charakter produkowanego ciepła: 
□ ogrzewanie  
□ ciepła woda użytkowa 

□ kocioł olejowy liczba źródeł ………. szt. charakter produkowanego ciepła: 
□ ogrzewanie  
□ ciepła woda użytkowa 

□ ogrzewanie 
elektryczne 

liczba źródeł ………. szt. charakter produkowanego ciepła: 
□ ogrzewanie  
□ ciepła woda użytkowa 

□ sieć 
ciepłownicza 

charakter produkowanego ciepła: 
□ ogrzewanie  
□ ciepła woda użytkowa 

□ pompa ciepła charakter produkowanego ciepła: 
□ ogrzewanie  
□ ciepła woda użytkowa 

□ kolektory 
słoneczne 

charakter produkowanego ciepła: 
□ ogrzewanie  
□ ciepła woda użytkowa 

□ piec liczba źródeł ………. szt. rok instalacji ………… rok produkcji ……………….. 
moc ………… MW sprawność cieplna …….%      □ brak informacji 
charakter produkowanego 
ciepła: 
□ ogrzewanie  
□ ciepła woda użytkowa 

komora spalania: 
□ otwarta 
□ zamknięta 
□ brak informacji 

urządzenie odpylające: 
□ nie 
□ tak, sprawność urządzenia 
………. % 

Spełnia wymagania 
ekoprojektu? 
 

□ TAK      □ NIE 

źródło danych: 
□ z tabliczki znamionowej 
□ z dokumentacji technicznej 
□ inne ……………………… 

□ piecokuchnia liczba źródeł ………. szt. rok instalacji ………… rok produkcji ……………….. 
moc ………… MW sprawność cieplna …….%      □ brak informacji 
charakter produkowanego 
ciepła: 
□ ogrzewanie  
□ ciepła woda użytkowa  

komora spalania: 
□ otwarta 
□ zamknięta 
□ brak informacji 

urządzenie odpylające: 
□ nie 
□ tak, sprawność urządzenia 
………. % 

Spełnia wymagania 
ekoprojektu? 
 

□ TAK      □ NIE 

źródło danych: 
□ z tabliczki znamionowej 
□ z dokumentacji technicznej 
□ inne ……………………… 
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□ piec 
wolnostojący 

liczba źródeł ………. szt. rok instalacji ………… rok produkcji ……………….. 
moc ………… MW sprawność cieplna …….%      □ brak informacji 
charakter produkowanego 
ciepła: 
□ ogrzewanie  
□ ciepła woda użytkowa 

komora spalania: 
□ otwarta 
□ zamknięta 
□ brak informacji 

urządzenie odpylające: 
□ nie 
□ tak, sprawność urządzenia 
………. % 

Spełnia wymagania 
ekoprojektu? 
 

□ TAK      □ NIE 

źródło danych: 
□ z tabliczki znamionowej 
□ z dokumentacji technicznej 
□ inne ……………………… 

□ kominek liczba źródeł ………. szt. rok instalacji ………… rok produkcji ……………….. 
moc ………… MW sprawność cieplna …….%      □ brak informacji 
charakter produkowanego 
ciepła: 
□ ogrzewanie  
□ ciepła woda użytkowa 

komora spalania: 
□ otwarta 
□ zamknięta 
□ brak informacji 

urządzenie odpylające: 
□ nie 
□ tak, sprawność urządzenia 
………. % 

Spełnia wymagania 
ekoprojektu? 
 

□ TAK      □ NIE 

źródło danych: 
□ z tabliczki znamionowej 
□ z dokumentacji technicznej 
□ inne ……………………… 

□ piec kaflowy liczba źródeł ………. szt. rok instalacji ………… Spełnia wymagania ekoprojektu? 
□ TAK      □ NIE 

moc ………… MW sprawność cieplna …….%      □ brak informacji 
komora spalania: 
□ otwarta 
□ zamknięta 
□ brak informacji 

urządzenie odpylające: 
□ nie 
□ tak, sprawność urządzenia 
………. % 

źródło danych: 
□ z tabliczki znamionowej 
□ z dokumentacji technicznej 
□ inne ……………………… 

 
Roczne zużycie paliw dla kotła/pieca (średnie zużycie w roku) 
□ węgiel orzech  

……. ton 
□ węgiel kostka  

……. ton  
□ węgiel groszek 

……. Ton 
□ węgiel miał  
….... ton 

□ węgiel brunatny  
..…. ton  

□ drewno kawałkowe 
……. metr 
przestrzenny 

□ pellet/brykiet  
……. Ton 

□ inna biomasa 
….... ton 

□ gaz przewodowy (sieć) 
……… m3 

□ gaz butla/zbiornik 
LPG/zbiornik LNG 
……… m3 

□ olej opałowy  
   ……….litr 

□ brak informacji – jeśli 
nie jest znane 

 
Plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania  □ TAK      □ NIE       □ NIE WIEM 

Planowany rok modernizacji  ................ 

Ogrzewanie po modernizacji: 
□ gazowe  
□ olejowe 
□ elektryczne 
□ przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej (lokalnej) 

 
W przypadku pytań odnośnie do wypełnienia ankiety prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 22 670 24 29 
lub 608 255 494 w godzinach 14:00-20:00 od poniedziałku do piątku.  
Wypełnioną ankietę można przekazać w skrzynkach podawczych:  

1. Urząd Miasta, ul. Kościuszki 45 
2. Urząd Miasta, ul. Spacerowa 4 (ogrodzenie) 
3. MCK, ul. Kościelna 3 (barierki pod daszkiem) 
4. Przedszkole, ul. Podgórna 49 (ogrodzenie) 
5. Plac zabaw, róg ul. Gospodarskiej i ul. Przyszłości (ogrodzenie) 
6. Plac zabaw, róg ul. Wylot Jerzyków (ogrodzenie) 
7. Wejście na kładkę, ul. Krakowska i ul. Kaprys 
8. Róg ul. Parkowej i ul. Piaski przy lasku Lasockiego na słupku obok kabiny przenośnej 
9. Ogrodzenie SUW przy ul. Kościuszki 114A (na rogu przy przejściu dla pieszych) 
10. Wejście na lodowisko, ul. Sportowa (brama) 
11. Brama na targowisko, ul. Piłsudskiego 
12. Brama na targowisko, ul. Krzywa 
13. Przedszkole, ul. Herberta 43 (ogrodzenie) 
14. Róg ul. Długiej i ul. Grudowskiej (żółte barierki) 
15. Wejście na kładkę ul. Warszawska, ul. Przejazd 
16. Wejście na kładkę ul. Warszawska, ul. Brzozowa 

 
Wypełnioną ankietę można także przesłać pocztą elektroniczną na adres piece@milanowek.pl 

 


