
Informacja dla mieszkańców 

Od 1 lipca 2021 roku

Wprowadzono obowiązek składania deklaracji do

CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

CZEGO DOTYCZY DEKLARACJA?
Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych to 
znaczy: 
-miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza 
-kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / 
zasypowy 
-kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym oddawaniem paliwa / 
z podajnikiem
-kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel)
-piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy)
-trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa
-kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy / kominek gazowy
-kocioł olejowy
-pompa ciepła
-ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny
-kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej- szybko, wygodnie, bez wychodzenia z domu (
www.zone.gunb.gov.pl ).
W formie papierowej – wypełniony dokument (druk można pobrać w Urzędzie Miejskim lub ze strony 
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq ) i wysłać listem lub złożyć osobiście 
w Urzędzie Miejskim w Karlinie.

NA KIM SPOCZYWA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI?
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduję się źródło 
ciepła i spalania paliw.

W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
Do dnia 30.06.2022 r.  w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 
2021
Do dnia 31.08.2022 r. w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021

Podstawa prawna: 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 

Art.  27h.  [Kara za niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw]
1. 
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.
2. 
Nie podlega karze, o której mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w 
którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
3. 
Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956, 1423, 2112 i 2320).

http://www.zone.gunb.gov.pl/
https://sip.lex.pl/#/document/16911555?cm=DOCUMENT
http://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

