
Szanowni Mieszkańcy!

Weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,  
w których następuje spalanie najgorszej jakości paliw. To - tzw. „uchwała anty-
smogowa” zakazująca spalania między innymi mułów i flotokoncentratów, a także  
obligująca właścicieli budynków do wymiany w najbliższych latach dotychczaso-
wych źródeł ciepła na paliwa stałe - kotły minimum klasy 5. Przewidujemy, że wzro-
śnie zainteresowanie pozyskaniem dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, które  
realizujemy z budżetu gminy Strumień już od kilku lat.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mieszkańców tego typu możliwościami, 
które jest większe od momentu ogłoszenia obowiązującej uchwały, trwają starania 
o pozyskanie przez gminę środków zewnętrznych na ten cel.
Aby oszacować liczbę chętnych mieszkańców do wzięcia udziału w programie do-
finansowania wymiany źródeł ciepła w nadchodzących latach prosimy o wypełnie-
nie ankiety znajdującej się na odwrocie pisma oraz złożenie jej w Urzędzie Miejskim  
w Strumieniu w terminie do dnia 10 listopada.

Ankiety pozwolą rozpoznać potrzeby mieszkańców w zakresie planowanych inwe-
stycji wymiany źródeł ciepła. Po zebraniu i przeanalizowaniu ankiet wspólnie z Radą 
Miejską podejmę decyzję, co do możliwości pozyskania przez gminę środków z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
(WFOŚiGW) na wsparcie realizacji programu. 
Wypełnienie ankiety będzie wstępną deklaracją chęci przystąpienia do później-
szego programu dofinansowania przez gminę Strumień wymiany źródeł ciepła,  
przy czym przewidywana dotacja to kwota nie niższa niż 3 tys. zł. Ostateczna wyso-
kość dotacji zależna będzie od wielkości uzyskanego dofinansowania przez Gminę 
Strumień z WFOŚiGW 

Burmistrz Strumienia 
Anna Grygierek



A N K I E TA 
informacyjna w celu rozpoznania potrzeb mieszkańców dla przygotowania  

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień oraz pozyskania środków zewnętrznych   
na dofinansowanie inwestycji wymiany źródeł ciepła.

Dane obiektu - STAN ISTNIEJĄCY
Rok oddania budynku do użytku ...................r. 
Powierzchnia ogrzewana………………….......…m2

Ilość osób zamieszkujących: ............................ 

Sposób ogrzewania budynku i źródło ciepła:
Sposób ogrzewania: 
   Moc kotła ……….......... kW  

   Rok produkcji kotła………..    

Czy Właściciel nieruchomości (dzierżawca, najemca, użytkownie, użytkownik wieczysty, itp.) jest zaintere-
sowany udziałem w programach dofinansowania do wymiany kotła CO na kocioł:
 • Kocioł węglowy z automatycznym sposobem zasilania paliwa bez rusztu awaryjnego, który spełnia  
    minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń  
    normy PN-EN 303-5:2012**
 • Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjny 
 • inny …………………………....................................................................

**Uwaga! Nie podlegają wymianie kotły gazowe na węglowe.

Planowany termin przeprowadzenia powyższych inwestycji (właściwe podkreślić):  
     2018        2019        2020               później

UWAGA: Wdrożenie programu uwarunkowane jest odpowiednim zainteresowaniem mieszkańców oraz 
możliwością pozyskania przez gminę funduszy w formie dotacji lub pożyczek ze źródeł zewnętrznych. 
Wypełnienie ankiety będzie wstępną deklaracją chęci przystąpienia do późniejszego projektu.                                 
W przypadku uzyskania przez gminę dofinansowania konieczne będzie złożenie odrębnego wniosku.

Dane właściciela nieruchomości (dzierżawcy, najemcy, użytkownika, użytkownika wieczystego, itp):

imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………..............................................…… 

miejscowość ……………….........................……. ul.……………………....................…….… nr domu ……..…..………………….. 

telefon (można podać dobrowolnie) ………………......................…………. e-mail …………….............…….…………………. 

1. Ja niżej podpisany/a, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 
2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Strumieniu. 
2. Dane osobowe gromadzone są w celu opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień.
3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich 
danych i ich poprawiania. 

data .....................................................                                          podpis ...............................................................

Ankietę należy zwrócić  w terminie do 10 listopada 2017 r. poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Strumieniu.

Stosowane obecnie paliwo : 

• węgiel (miał)…….................... t/rok 
• gaz …………....................……m3 /rok 
• drewno ……..........….......…. m3 /rok 
• olej opałowy …...................…..l/rok 
• energia elektryczna…….... kWh/rok 
• inne (jakie)………….......................…. 


