ZARZĄDZENIE NR 379/2019
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia w 2019 roku inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Radzionków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. z 2019 r. poz. 506) w związku z Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na
celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, przyjętego
Uchwałą Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia
28.12.2017 r., poz. 7339) oraz Uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12.04.2017 r., poz. 2624)
Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:
§ 1. Przeprowadzić w 2019 roku inwentaryzację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
Radzionków.
§ 2. Celem działania, o którym mowa w § 1 jest prawidłowa realizacja zadań związanych w ochroną powietrza
atmosferycznego, w tym ograniczaniem niskiej emisji na terenie Gminy Radzionków.
§ 3. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, będzie niezwłocznie zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.radzionkow.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta
Radzionków pod adresem http://www.radzionkow.pl , w tym w zakładce „Ekologia”, na tablicach ogłoszeniowych
Urzędu Miasta Radzionków oraz będzie rozpowszechniane w każdy inny możliwy sposób, w celu dotarcia do jak
największej liczby mieszkańców.
§ 4. W przypadku domów w zabudowie jednorodzinnej inwentaryzacja prowadzona będzie w formie zbierania
informacji w postaci ankiet, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia, dostępnej w Urzędzie Miasta
Radzionków: w Biurze Obsługi Klienta, pok. Nr 4 oraz w Wydziale Ekologii w Radzionkowie przy ul. Kużaja
17 (mieszczącym się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.), na stronie internetowej
Gminy Radzionków i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełniony formularz można dostarczyć:
1) w formie elektronicznej na adres e-mail: powietrze@radzionkow.pl , bez konieczności opatrywania informacji
bezpiecznym podpisem elektronicznym;
2) w formie papierowej:
a) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922
Radzionków,
b) bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Radzionków (pok. Nr 4), ul. Męczenników
Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków oraz w Wydziale Ekologii w Radzionkowie przy ul. Kużaja 17.
§ 5. W przypadku domów w zabudowie wielorodzinnej inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez
indywidualne pisemne zapytania skierowane do zarządców nieruchomości.
§ 6. Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Radzionków.
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
dr Gabriel Tobor
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Załącznik do zarządzenia Nr 379/2019
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 18 lipca 2019 r.

KARTA INWENTARYZACJI
źródła ciepła w budynku w Gminie Radzionków w 2019 roku
przy ul. ............................................... nr .............. telefon .....................................
Rodzaj budynku

Rodzaj ogrzewania

Wiek kotła/czas od
modernizacji lub rodzaj kotła
Powierzchnia ogrzewana
Sposób ogrzewania ciepłej
wody użytkowej
Czy w budynku jest
kominek?
Czy dom jest ocieplony?











jednorodzinny
dwurodzinny
piece węglowe
ogrzewanie sieciowe (PEC)
ogrzewanie elektryczne
kocioł na pellet
kocioł gazowy o mocy ..............
do 3 lat
3-8 lat

Grubość docieplenia ścian
(jeśli jest)

Istniejące źródła energii
odnawialnej









≤5 cm
≤10 cm
>10 cm
brak wiedzy
brak
solary
panele fotowoltaiczne

 fotowoltaiką:
 solarami:
Jestem zainteresowany/a






kocioł węglowy zasypowy o mocy .............
kocioł węglowy na ekogroszek o mocy .............
kocioł na olej opałowy o mocy .............
inne ………………………………

 powyżej 8 lat lub brak tabliczki znamionowej
 kocioł podajnikowy 3 lub 4 klasy

.............. m2 (wg deklaracji na podatek od nieruchomości)
 bojler/pogrzewacz elektryczny
 odnawialne źródło energii .........................................
 piecyk gazowy
 inne…………………………..
 kocioł na paliwo stałe
 tak, który nie spełnia wymagań ekoprojektu
 nie
 tak, spełniający wymagania ekoprojektu
 nie
 tak, wszystkie ściany zewnętrzne
 tak, dach
 tak, ściany zewnętrzne częściowo ……………………….
 tak, ściany piwnic

 nowe, szczelne

Stan okien

 niemieszkalny
 inny …………………………….

 pompą ciepła do co. i c.w.u.:
 pompą ciepła do c.w.u.:
 wymianą kotła co.:

 stare, nieszczelne
rodzaj użytego materiału izolacyjnego:
……………………………………………………

 pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
 pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej i centralnego











ogrzewania (c.w.u. i co.)
z dofinansowaniem
nawet bez dofinansowania
z dofinansowaniem
nawet bez dofinansowania
z dofinansowaniem
nawet bez dofinansowania
z dofinansowaniem
nawet bez dofinansowania
z dofinansowaniem
nawet bez dofinansowania

Uwagi: ...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

.................................
Data
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