
INWENTARYZACJA 
źródeł ciepła na terenie Gminy Jordanów Śląski 

…oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem   
prowadzi do uciążliwych skutków zdrowotnych?  
 

…zła jakość powietrza pociąga za sobą problemy zdrowotne, 
które generują koszty ekonomiczne? 

Czy wiesz, że… 

POMÓŻ NAM DBAĆ O POWIETRZE, KTÓRYM ODDYCHASZ!  

Nieefektywne spalanie paliw w domowych piecach prowadzi do emisji 
szkodliwych pyłów i gazów (tzw. niska emisja).  

Główną przyczyną jest spalanie paliw takich jak węgiel niskiej jakości, drewno 
lub nielegalnie spalane odpady.  

 

Weź udział  
w inwentaryzacji  

źródeł ciepła! 

Inwentaryzacja odbędzie się w formie: 
-bezpośredniego wywiadu w Państwa domach 

lub  
-ankiety internetowej (link): 

Cel: 
zlokalizowanie źródeł niskiej emisji  

(obiektów, w których spalanie  
odbywa się w sposób nieefektywny 

powodując  
zanieczyszczanie powietrza). 

Inwentaryzację na terenie  
Gminy Jordanów Śląski 

wykonywać będzie firma  
Ekolog Sp. z o.o. 

Uniemożliwienie 
przeprowadzenia 

inwentaryzacji spowoduje 
zaklasyfikowanie źródła ciepła 
jako najbardziej emisyjnego. 

Mieszkańców  
Gminy Jordanów Śląski prosimy 

 o udzielenie niezbędnych informacji 
osobom upoważnionym 

 do wykonania inwentaryzacji. 

www.interankiety.pl/f/6EavDbD7 
Dostęp również poprzez stronę Urzędu: 
www.jordanowslaski.pl 

Gmina Jordanów Śląski 
Wrocławska 55 

55-065 Jordanów Śląski 
tel.: (071)  391-15-80  

e-mail: ug@jordanowslaski.pl 

Ekolog Sp. z o.o. 
 ul. Świętowidzka 6/4,  

61-058, Poznań 
 inwentaryzacje@ekolog.pl   

Tel: 577 052 200 
 



I N W E N T A R Y Z A C J A  
źródeł ciepła na terenie Gminy Jordanów Śląski 

Nieefektywne spalanie paliw w domowych piecach prowadzi 
do emisji szkodliwych pyłów i gazów (tzw. niska emisja).  

Główną przyczyną jest spalanie paliw takich jak węgiel niskiej 
jakości, drewno lub nielegalnie spalane odpady.  

Weź udział w inwentaryzacji źródeł ciepła! 

Gmina Jordanów Śląski 
Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski 

centrala tel: (071) 391-15-80 
e-mail: ug@jordanowslaski.pl 

 

Ekolog Sp. z o.o. 
 ul. Świętowidzka 6/4, 61-058, Poznań 

tel: 577 052 200 
  inwentaryzacje@ekolog.pl 

POMÓŻ NAM DBAĆ O POWIETRZE, KTÓRYM ODDYCHASZ!  

Inwentaryzacja ma na celu 
zlokalizowanie wszystkich źródeł 

niskiej emisji,  
w których spalanie odbywa się w 
sposób nieefektywny powodując 

zanieczyszczanie powietrza. 

Inwentaryzację na terenie 
Gminy Kobierzyce wykonywać 

będzie firma  
Ekolog Sp. z o.o. 

Mieszkańców Gminy Kobierzyce prosimy o 
udzielenie niezbędnych informacji osobom 

upoważnionym do wykonania  
przedmiotowej inwentaryzacji. 



 
Uniemożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji spowoduje 
zaklasyfikowanie źródła ciepła jako najbardziej emisyjnego. 

I N W E N T A R Y Z A C J A  
źródeł ciepła na terenie Gminy Jordanów Śląski 

Nie zastaliśmy Państwa w domu  
podczas prowadzonej inwentaryzacji źródeł ciepła. 

 
 

Prosimy o wypełnienie ankiety online:  
www.interankiety.pl/f/6EavDbD7 

 
Dostęp do ankiety także przez stronę główną Urzędu: 

www.jordanowslaski.pl/ 
 
 
 

lub kontakt telefoniczny z firmą Ekolog sp. z o. o. 
 tel: 577 052 200 

  inwentaryzacje@ekolog.pl 
 
  

http://www.jordanowslaski.pl/
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