
Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw 
w budynkach do centralnej ewidencji emisyjności budynków 

(CEEB) 

1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła 

i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków 

(CEEB). Deklarację musi złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca 

nieruchomości. 

CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska 

zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej 

przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców 

węglowych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) udostępnia organom 

administracji centralnej i samorządowej skuteczne narzędzie do realizacji polityki 

niskoemisyjnej. Celem CEEB będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie 

szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. GUNB ma nadzieję na poprawę 

stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie e-

usług dla obywateli takich jak zamówienie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji 

budynku. 

CEEB jest przede wszystkim produktem informatycznym, który umożliwi składanie 

deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw. 

Kto jest zobowiązany złożyć deklarację do CEEB? 

Obowiązek ten spoczywa na: 

 w przypadku budynków jednorodzinnych: właścicielu bądź jednemu 

z współwłaścicieli budynku, 

  w przypadku budynków wielorodzinnych: zarządcy budynku. 

Mam mieszkanie w bloku, w którym jest zarządca. Czy muszę złożyć deklarację 

samodzielnie? 

Nie trzeba składać samodzielnie, zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast 

jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba 

złożyć samodzielnie. 

Jeśli jest np. dwóch właścicieli, deklaracje składa jeden z nich? 

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości 

dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko 

przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku 

odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego 

współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku. 



Co w przypadku gdy nie uregulowane jest prawo własności a budynek jest 

zamieszkiwany - właściciele nie żyją kto składa deklarację? 

Brak zobowiązanego do złożenia deklaracji. 

Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB? 

Deklaracje będzie można składać: 

1) przez internet na https://zone.gunb.gov.pl/ – jest to najszybszy i najwygodniejszy 

sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu a jego niewątpliwą zaletą 

jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania 

deklaracji. 

UWAGA: Składanie deklaracji jest możliwe dla osób posiadających: 

 Konto Epuap 

 e-dowód 

przy użyciu mojeID, umożliwiające  zdalne potwierdzanie tożsamości za 

pomocą danych z bankowości internetowej: BOŚ BANK, PKO Bank Polski, 

Bank Pekao, Inteligo, BNP Paribas, Banki Spółdzielcze. 

2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo 

złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja? 

1) rodzaj budynku oraz dane adresowe budynku; 

2) rodzaj i liczba źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku; 

3) dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (właściciela, 

współwłaściciela bądź zarządcę budynku); 

4) dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (jeżeli jest inny niż adres 

budynku) 

Co w przypadku kiedy właściciel domu ma dwa źródła ogrzewania, czy 

powinien w deklaracji podać oba? 

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. 

Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie 

nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio 

w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu 

i wykorzystywanych w nich paliwach. 

Jestem zarządcą budynku, w którym jest kilka źródeł ciepła w różnych 

lokalach, ile mam złożyć deklaracji? 

https://zone.gunb.gov.pl/


Deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku 

Jak będzie kontrolowany sposób ogrzewania podany w deklaracji? 

Zgodnie z zaprojektowanymi regulacjami przewiduje się mechanizmy kontroli 

i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu 

ogrzewania. Będzie to miało miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. 

osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, które dokonają 

inwentaryzacji budynku, a więc będą to: 

1) przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (określane dalej jako: POŚ) w zakresie: 

a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, 

niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 POŚ albo 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 POŚ; 

b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 POŚ; 

c) uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 

ust. 1 POŚ. 

2) przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie: 

a) gospodarowania odpadami komunalnymi; 

b) odprowadzania nieczystości ciekłych. 

3) przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów 

wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; 

4) przeprowadzający kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 

i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. – Prawo budowlane; 

5) usuwający zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do 

przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej. 

Na podstawie jakich dokumentów należy sprawdzić kiedy uruchomiono źródło 

ciepła w nowo powstałych budynkach? 

Na podstawie art. 54 oraz art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) nowo powstałe budynki należy zgłosić wnioskiem 

o zakończenie budowy lub zgodnie z art. 55 ww. ustawy uzyskać decyzję 

o pozwolenie na użytkowanie. Co oznacza, że dla nowo powstałych budynków 

należy złożyć wniosek o zakończenie budowy lub wniosek o wydanie decyzji 

o pozwolenie na użytkowanie budynku. Termin złożenia deklaracji dla nowo 

powstałych budynków to 14 dni od otrzymania ww. decyzji. 

CEEB ustawa 



Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały 

sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków. 

Ile czasu mam na złożenie wniosku, jeżeli mój dom został oddany do 

użytkowania (zostały w nim podłączone źródła ciepła/spalania paliw) przed 1 

lipca 2021? 

Składanie deklaracji rozpocznie się 1 lipca 2021 r. od tego dnia właściciel/zarządca 

budynku, który już istnieje ma 12 miesięcy. 

Mój dom zostanie oddany do użytku po 1 lipca 2021 r,. wtedy też zostaną 

uruchomione w nim źródła ciepła/spalania paliw, ile mam czasu żeby złożyć 

deklarację? 

W przypadku nowego budynku, w którym zostało uruchomione źródło ciepła/spalania 

paliw termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni. 

Gdzie znajdę klasę kotła? 

Klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła bądź 

w instrukcji obsługi kotła. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do klasy kotła 

należy skonsultować się z producentem kotła. 

Co jeżeli w deklaracji są błędy, albo w ogóle nie została złożona? 

Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza 

przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane 

w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących. 

Jednocześnie przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały 

wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję 

czynnego żalu. W art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 

o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które 

mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. 

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na 

zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, i zanim 

gmina „poweźmie o tym informację" nawet po terminie zgłosimy swój budynek do 

Ewidencji, w ramach instytucji czynnego żalu możemy uniknąć kary. 

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego <- 

Materiały do pobrania 

 Instrukcja-CEEB (.pdf) Odnośnik otworzy się w nowym oknie 

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ceeb
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja-ceeb-28.06.2021-r-skompresowany.pdf?140


 Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz 

A (.pdf) Odnośnik otworzy się w nowym oknie 

 Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A - 

przykład wypełnionej deklaracji (.pdf) Odnośnik otworzy się w nowym oknie 

 Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B 

(.pdf) Odnośnik otworzy się w nowym oknie 

 Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - 

przykład wypełnionej deklaracji (.pdf) 

 

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-30.06.2021.pdf?663
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-30.06.2021.pdf?663
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/przyklad-wypelnionej-deklaracji-a-28.06.pdf?790
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/przyklad-wypelnionej-deklaracji-a-28.06.pdf?790
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-b-30.06.2021.pdf?115
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-b-30.06.2021.pdf?115
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/przyklad-wypelnionej-deklaracji-b-28.06.pdf?217
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/przyklad-wypelnionej-deklaracji-b-28.06.pdf?217

