
Od 1 lipca nowy ustawowy obowiązek 

właścicieli budynków –  

deklaracja o źródłach ciepła. 
  

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku 

zobowiązany jest złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków (CEEB) prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru 

Budowlanego deklarację o sposobie ogrzewania budynku. Obowiązek 

złożenia deklaracji wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji 

emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554). 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu zebranie 

wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw  

w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek,  

który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy  

nie przekraczającej 1 MW należy zgłosić, wypełniając odpowiednią 

deklarację.  

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji: 

• dla budynków jednorodzinnych, obowiązek wypełnienia deklaracji 

spoczywa na właścicielu budynku, 

• dla budynków wielorodzinnych, obowiązek wypełnienia deklaracji 

spoczywa na zarządcy budynku (np. spółdzielni mieszkaniowej, 

wspólnocie mieszkaniowej, administratorze budynku). 

Jak można złożyć deklarację: 

• online – samodzielnie bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem 

strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl w zakładce  

złóż deklarację, 

UWAGA, aby złożyć deklarację online należy posiadać profil 

zaufany lub podpis elektroniczny 

• w formie papierowej – wypełniając deklarację w Biurze Obsługi 

Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana 

 

http://www.zone.gunb.gov.pl/


Głogowskiego 3/5 – sala A stanowisko nr 11 lub wysyłając ją 

listownie na adres: Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 

Wydział Infrastruktury Komunalnej, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-

400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

W jakim terminie należy złożyć deklarację: 

• 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.) - dla budynków 

oddanych do użytku przed 1 lipca 2021 roku, 

• 14 dni (od daty uruchomienia w budynku źródła ciepła) – dla 

budynków oddanych do użytku po 1 lipca 2021 roku.  

Jakie informacje zawiera deklaracja: 

Deklaracja zawiera m.in: 

• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub 

lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; 

• adres nieruchomości (budynku),  

• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w  budynku źródłach 

ciepła lub źródłach spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu  

i wykorzystywanych w nich paliwach. 

Informacje o eksploatowanych źródłach ciepła np. klasę energetyczną 

kotła można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku 

kotła albo w jego instrukcji obsługi. 

Wzory wypełnionych deklaracji oraz odpowiedzi na najczęściej 

zadawane pytania można znaleźć na stronie internetowej 

www.gunb.gov.pl Więcej informacji na temat obowiązku złożenia 

deklaracji o źródłach ciepła można uzyskać również w Urzędzie Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego pod numerem telefonu 41 2672187. 

 

http://www.gunb.gov.pl/

