Szanowny Mieszkańcu Gminy Wolanów
Na terenie gminy Wolanów w dniach 1.11-15.12.2020 odbędzie się inwentaryzacja źródeł ciepła.
W DNIACH 01.11-01.12 MIESZKAŃCY PROSZENI SĄ O WYPEŁNIANIE ANKIETY ONLINE
LINK DO ANKIETY : h�p://ankieta1.you2.pl/
W DNIACH 1-15.12 ANKIETERZY Z FIRMY JKINSPECT BĘDĄ PRZEPROWADZAĆ ANKIETY W
TERENIE W DOMACH KTÓRE NIE WYPEŁNIŁY ANKIET ONLINE LUB TELEFONICZNIE.

ZWAŻYWSZY NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ PROSIMY O JAK NAJLICZNIEJSZE
WYPEŁNIANIE ANKIET ONLINE, TELEFONICZNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY
LUB DOSTARCZENIE ANKIETY POPRZEZ WRZUT DO URNY ZLOKALIZOWANEJ
W URZĘDZIE GMINY WOLANÓW.
W TEJ CIĘŻKIEJ SYTUACJI NAMAWIAMY RÓWNIEŻ DO POMOCY W WYPEŁNIENIU
ANKIET ONLINE SĄSIADOM KTÓRZY NIE MAJĄ DOSTĘPU DO INTERNETU.
Podstawowym celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji,
lokalnych kotłów węglowych i pieców grzewczych w których spalanie odbywa się w
nieefektywny sposób.
Zbierane informacje to między innymi:

•
•
•
•
•

Rodzaj ogrzewania
Powierzchnia użytkowa budynku
Źródła ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (rodzaj, rok produkcji pieca, paliwo)
Orientacyjne zużycie paliw i energii na cele ogrzewania
Wykonane i planowane termomodernizacje budynku

Jeśli masz problem z wypełnieniem ankiety online to wydrukuj wersję papierową ankiety i po
wypełnieniu wrzuć do urny zlokalizowanej w UG Wolanów lub wyślij na adres gminy lub adres
ul. Tęczowa 7b/1, 05-270 Marki, JKInspect
Domy które nie udzielą informacji na temat sposobu ogrzewania zostaną uznane za ogrzewane w sposób
najbardziej szkodliwy dla środowiska.
Inwentaryzację przeprowadzi ﬁrma Justyna Kowalska Inspect, NIP: 5691897112, tel. 505 665 090
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INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA – będzie
prowadzona we wszystkich nieruchomościach
na terenie Gminy Wolanów (mieszkalnych,
handlowych,
usługowych,
użyteczności
publicznej)
Nowy Program Ochrony Powietrza nakłada
na wszystkie samorządy gminne z terenu woj.
mazowieckiego obowiązek wykonania do 31
stycznia 2021 roku inwentaryzacji wszystkich
źródeł niskiej emisji.
WYPEŁNIENIE ANKIETYJEST OBOWIĄZKOWE
BRAK WYPEŁNIENIA ANKIETY ON-LINE =
BEZPOŚREDNI WYWIAD NA TERENIE DANEJ
NIERUCHOMOŚCI
Dane pochodzące z ankiet gromadzone są
wyłącznie w celu stworzenia bazy inwentaryzacji
niskich emisji na terenie Gminy Wolanów
i nie będą udostępniane publicznie oraz
przekazywane osobom trzecim.
Dane te posłużą również do opracowania
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej tj.
dokumentu niezbędnego do ubiegania się o
fundusze zewnętrzne na działania z zakresu
ochrony środowiska.

Zadanie pn.”Inwentaryzacja źródeł ciepła na
ternie Gminy Wolanów” zrealizowane jest przy
pomocy środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza
MAZOWSZE 2020”
Czym jest uchwała antysmogowa i kogo dotyczy?
Uchwała
antysmogowa
jest
regulacją
prawną, która ma zapewnić czyste powietrze
mieszkańcom
Mazowsza.
Ograniczenia
i zakazy wymienione w uchwale dotyczą
wszystkich użytkowników urządzeń o mocy
do 1 MW, w których następuje spalanie paliw
stałych, czyli właścicieli w szczególności: pieców,
kominków, kotłów, w tym kotłów wchodzących
w skład zestawów zawierających kotły na
paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urządzenia słoneczne.
Uchwała antysmogowa wprowadzona na
terenie województwa mazowieckiego stanowi
akt prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich
mieszkańców województwa, samorządy oraz
podmioty działające na jego terenie.

Uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 2017 r.
• od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne
z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)
• od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
mułów i flotokoncentratów węglowych ,węgla brunatnego, węgla kamiennego w postaci
sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym
powyżej 20% (np. mokrego drewna),
• od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających
wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
• od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według
normy PN-EN 303-5:2012,
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do
końca ich żywotności,
• posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają
wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości
określonych w ekoprojekcie.
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NIE ZATRZYMASZ DYMU – ZATRZYMAJ SMOG!
• W sezonie grzewczym zjawisko tzw. „niskiej
emisji” wyraźnie wzrasta. Oznacza to, że w
przestrzeni do wysokości 40m nad ziemią
znajdują się znaczne ilości szkodliwych
substancji powstałe w wyniku spalania
węgla, miału, drewna w naszych domowych
paleniskach piecach, kotłach czy kominkach.
• Wciąż nie brak osób, które do pieców oprócz
opału wrzucają odpady, takie jak odzież,
plastik czy kawałki pomalowanego drewna.
• Niestety, bardzo często jest to wina ludzkiej
bezmyślności i niedoinformowania.
• W efekcie do atmosfery trafiają toksyczne
substancje: metale ciężkie, dioksyny,
furany, pyły PM, które są przyczyną
wielu niebezpiecznych chorób, takich jak
nowotwory, astma, nadciśnienie tętnicze.

• Badania potwierdzają, że zarówno długie,
jak i krótkie przebywanie na powietrzu
zanieczyszczonym pyłami zawieszonymi
może prowadzić do schorzeń układów
krążenia i oddechowego, a nawet
przedwczesnych zgonów. Na negatywne
skutki smogu szczególnie narażone są dzieci
i osoby starsze. Mocno odczuwają je też
cierpiący na choroby układów krążenia i
oddechowego. Skala zjawiska jest ogromna.
Szacuje się, że na Mazowszu z powodu
zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie
umiera od 4 do 6 tys. osób rocznie.

PODEJMIJ WEZWANIE - PRZECIWDZIAŁAJ NISKIEJ EMISJI
Pamiętaj, spalanie śmieci w domowych paleniskach lub ogniskach
podlega karze grzywny do 5000 zł.
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JAK SZKODZI SMOG?
Najbardziej niebezpieczny dla zdrowia
człowieka jest pył drobny o średnicy
poniżej 2.5 µm.

• Wysiłek fizyczny powoduje, że oddychamy szybciej
i głębiej wdychając jednocześnie więcej szkodliwych
cząstek.
• Wysoki poziom pyłu zawieszonego zwiększa
ryzyko hospitalizacji, a nawet zgonu z powodu
chorób płuc i chorób sercowo naczyniowych.

• Dociera on do pęcherzyków płucnych
a następnie przenika do naczyń
krwionośnych i krwiobiegu. Dlatego
jest równie szkodliwy dla układu
oddechowego jak i układu krążenia.
• Większe ziarna pyłu mogą powodować
stany zapalne spojówek oraz błony
śluzowej nosa i gardła.

• Długotrwałe narażenie na wysokie stężenie pyłu
zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej
obturacyjnej chorobie płuc (POChP), a także
zmniejszy sprawność i wydolność płuc.
• Krótkoterminowe narażenie na wysokie
stężenie może nasilać objawy choroby płuc,
różnych chorób o podłożu alergicznym (astma,
egzema, katar sienny zapalenie spojówek),
chorób serca (zwiększona krzepliwość krwi,
zaburzenia rytmu serca) a także zwiększa
podatność na infekcje dróg oddechowych.

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED SMOGIEM?
Przed wyjściem z domu warto sprawdzić jakość powietrza.
Na terenie gminy Wolanów w dwóch lokalizacja
zamontowane zostały czujniki do badania jakości powietrza:
Wolanów - budynek Urzędu Gminy
Mniszek - budynek szkoły.

Stan powietrza można sprawdzać
za pośrednictwem strony
internetowej
www.map.airly.eu

CO ROBIĆ, GDY POWIETRZE JEST
MOCNO ZANIECZYSZCZONE?
• POZOSTAĆ W DOMU
• NIE WIETRZYĆ MIESZKANIA
• NOSIĆ MASKĘ PRZECIWPYŁOWĄ
• OGRANICZAĆ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
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