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Program ochrony powietrza to akt prawa miejscowego, opracowywany ze względu na przekroczenia 

norm jakości powietrza. Obowiązek przygotowania i przyjęcia Nowego Programu Ochrony Powietrza 

przez wszystkie województwa jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

z 2018 r. oraz utrzymującej się złej jakości powietrza. 

Nowy Program Ochrony Powietrza  został uchwalonym w dniu 8 września 

2020 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, który nakłada na 

wszystkie samorządy gminne z terenu województwa mazowieckiego 

obowiązek wykonania do dnia 31 stycznia 2021 roku inwentaryzacji 

wszystkich źródeł niskiej emisji 
 

Wójt Gminy Nowy Duninów informuję, 
że w związku z nałożonym obowiązkiem 

na terenie naszej gminy 
przeprowadzona będzie 

inwentaryzacja 
indywidualnych źródeł ciepła. 

 
 Przeprowadzenie inwentaryzacji, 
pozowli nam wywiązać się z nałożonego 
obowiązku, zaplanować niezbędne prace 
oraz oszacować koszty   
przeprowadzenia wymiany źródeł 
ogrzewania. 

 W wyniku przeprowadzenia przez 
Gminę zapytania ofertowego na 
wykonanie inwentaryzacji, jako 
najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę 

firmy WM Development z Lublina. 
  W dniu 7 października 2020 
podpisaliśmy z w/w firmą umowę na 
wykonanie zadania. 

 Inwentaryzację przeprowadzą ankieterzy firmy WM Development. Osoby  te będą 
posiadać imienne upoważnienia z numerem pesel, podpisane przez Wójta Gminy Nowy 
Duninów, a także środki ochrony osobistej ze względu na panującą obecnie pandemię 
COVID-19. 

POPRAWA JAKOŚCI 

POWETRZA W 

REGIONIE 

SUKCESYWNA 

WYMINANA LUB 

LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ 

NISKIEJ EMISJI  



 Wiarygodność ankieterów oraz uzyskanie dodatkowych informacji  będzie można uzyskać  
w Urzędzie Gminy Nowy Duninów pod  tel. 24 26-10-236 wew. 110 w godz. od 7 00 – 15 00 , 
w środy od 9  00 do 17  00 

 ANKIETA ONLINE DO WYPEŁNIENIA ZNAJDUJĘ SIĘ NA STRONIE: 
ankietanowyduninow.pl 

 

 
WAŻNE !  W chwili braku możliwości udzielenia informacji osobą 
przeprowadzającym inwentaryzację oraz wypełnienia ankiety online istnieje sznsa:  

 pobrania ankiety  - pobierz 
 wypełnienia jej,  
 zeskanowania,   
 wysłania droga elektroniczną na adres email: 

ankietanowyduninow@onet.pl 
 

 Uwaga: Zgodnie z wytycznymi do przygotowania inwentaryzacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego dla budynków, u których nie udzielono odpowiedzi, założone 
zostanie wykorzystywanie najbardziej emisyjnego źródła bezklasowego. 
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