
Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 
Dane adresowe: 
Powiat: 

nowodworski 
Miasto:  

Nowy Dwór 
Mazowiecki 

 
Miejscowość: …………….…………………………... 
ulica …………………………..………………………….. 

Nr budynku …………… Nr lokalu  .……………  

Tytuł prawny: 
 

Liczba osób zamieszkujących lokal: 
 

Dane o budynku:  

Typ budynku: 
Mieszkalny typu 
jednorodzinnego* 
Pow.   
użytkowa [m2] 
……………………… 
 

Mieszkalny typu 
wielorodzinnego* 
Pow.   
użytkowa [m2] 
………………………. 
 

Handlowy* 
 
Pow.  
Użytkowa m2] 
……………….. 
 

Usługowy* 
 
Pow.   
użytkowa [m2] 
……………….. 
 

Użyteczności 
publicznej*: 
Pow.  
użytkowa [m2] 
………………… 
 

Inne*: 
……………… 
Pow.  
użytkowa [m2] 
……………….. 
 

Ocieplenie (jeśli tak, to czym? Styropian/Wełna/Inne?)           tak/nie* 
 
Przeprowadzone termomodernizacje:                 tak/nie* 
 

Dane o źródle/źródłach ciepła dla budynku lub lokalu:   

Kocioł  
na paliwo stałe* 

Liczba źródeł  
 

Charakter 
produkowanego ciepła 
(c.o. c.w.u)  
           c.o.*/ c.w.u* 

1. Rodzaj komory spalania (otwarta, 
zamknięta) 
                  otwarta*/zamknięta* 
2.Brak informacji*- jeśli nie jest znany 

Klasa kotła 
 

Określona na podstawie tabliczki znamionowej na piecu  lub 
dokumentu oświadczającego emisje: 
1. Brak klasy*                  4. Klasa 4* 
2. Brak informacji*         5. Klasa 5* 
3. Klasa 3*                        6. Ekoprojekt* 

Sposób 
podawania 
paliwa 
 

1. Ręczny bez wentylatora* 
2. Ręczny z wentylatorem* 
3. Podajnik automatyczny* 
4. Brak informacji*- jeśli nie jest znany 

Urządzenia 
odpylające  
tak/nie* 

Jeśli tak należy podać deklarowaną sprawność urządzenia [%]  
…………………………………………………….[%] 

1. Sprawność 
cieplna* 
………………………. 
2. Brak 
informacji* – jeśli 
nie jest znana 

Rok instalacji 
 

1.Rok produkcji* 
 
……………………….. 
2.Brak informacji* 
- jeśli nie jest 
znany 
 

1.Moc [MW] 
źródło danych   
…………………………..  
2.Brak informacji*- 
jeśli nie jest znany 
 

Źródło danych dotyczące pieca określone na podstawie: 
1. Tabliczki znamionowej znajdującej się na piecu* 
2. Dokumentacji technicznej* 
3. Inne podać jakie *…………………………………………………………….. 

Kocioł gazowy*, 
kocioł olejowy*, 
ogrzewanie 
elektryczne* 

Liczba źródeł  
 

Charakter produkowanego ciepła (c.o. 
c.w.u)  
                            c.o.*/ c.w.u* 
 



Sieć  
ciepłownicza* 
Pompa ciepła* 
Kolektory 
słoneczne* 

Charakter produkowanego ciepła (c.o. c.w.u) 
 
                             c.o.*/ c.w.u* 
 

Piec*,  
piecokuchnia*, 
piec 
wolnostojący* 
kominek* 
 

Liczba źródeł  
 

Charakter 
produkowanego ciepła 
(c.o. c.w.u) 
               c.o.* /c.w.u* 

1.Rodzaj komory spalania (otwarta, 
zamknięta)  
 
                       otwarta*/zamknięta* 
2.Brak informacji* – jeśli nie jest znany 

Ekoprojekt  -  tak/nie* 

Urządzenia 
odpylające  
tak/nie* 

Jeśli tak należy podać deklarowaną sprawność urządzenia [%]  
……………………………………… [%] 

1.Sprawność 
cieplna  
……..…………….. 
2. Brak 
informacji* – jeśli 
nie jest znany 

Rok instalacji 
 
 

1.Rok produkcji* 
 
……………………….. 
2.Brak 
informacji* - jeśli 
nie jest znany 

1.Moc [MW] 
  
…………………………..  
2.Brak informacji*- jeśli 
nie jest znany 

Źródło danych dotyczące pieca zostały określone na podstawie: 
1. Tabliczki znamionowej znajdującej się na piecu* 
2. Dokumentacji technicznej* 

Inne podać jakie *………………………………………………………………………………………………. 

Piec kaflowy Liczba źródeł 1.Rodzaj komory spalania   
                                            otwarta*/ zamknięta* 
2.Brak informacji*- jeśli nie jest znany 

Urządzenia odpylające 
 tak/nie* 

Jeśli tak należy podać deklarowaną sprawność urządzenia 
[%]  
…………………………………………..[%] 

Sprawność cieplna 
……………………………… 
2.Brak informacji*- jeśli nie 
jest znany 
 

Rok instalacji 1.Moc [MW] 
  
…………………………..  
2.Brak informacji*- jeśli nie 
jest znany 

Dane dotyczące pieca zostały określone na podstawie: 
1. Tabliczki znamionowej znajdującej się na piecu* 
2. Dokumentacji technicznej* 
3. Inne podać jakie *………………………………………………………………………………….. 

Roczne zużycie 
paliw dla 
kotła/pieca* 

Węgiel: 
orzech [ton] …………………….  
kostka [ton] ……………………. 
groszek [ton] ………………….. 
miał [ton} ……………………….. 
węgiel brunatny [ton]……… 
 
 

Drewno 
Drewno kawałkowe [metr 
przestrzenny] 
…………………………………….. 
Pellet/brykiet: 
pellet [ton] ………………….. 
brykiet [ton] ………………… 
inna biomasa 
[ton]:……………………………… 

1.Gaz: 
 gaz przewodowy (sieć) 
………………………….[m3] 
2.Gaz butla/zbiornik 
LPG/zbiornik LNG 
[m3]………………………….. 
3.Olej opałowy 
[litr]…………………………… 
4.Brak informacji*- jeśli nie 
jest znane 

Plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania      tak/nie* (Jakie?) 
 

*należy zakreślić właściwe 


