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INFORMACJA 

BURMISTRZA BIAŁOGARDU 

 

Zmiana przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 

(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554 tj.) nałożyła na właścicieli i zarządców nieruchomości  

obowiązek  składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw                         

w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.   

          Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu został  zobowiązany w terminie 

od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. (w terminie 12 miesięcy ) do złożenia 

Burmistrzowi Białogardu deklaracji o: 

 ●    źródłach ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu, 

 ●    źródłach spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, 

niewymagających pozwoleń albo zgłoszeń wydawanych na podstawie przepisów 

ustawy – Prawo ochrony środowiska, instalowanych na terenie miasta Białogard.    

           Dla nowo powstałych budynków, dla których należy złożyć wniosek                          

o zakończenie budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie 

budynku (zgodnie z  art. 54 oraz art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) właściciel budynku jest obowiązany złożyć 

deklarację w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. decyzji. 

Deklaracja powinna  zawierać: 

 1)  imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz  
        adres miejsca zamieszkania  lub siedziby; 
  2)  adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub  
        źródło spalania paliw; 
  3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości  
         źródeł ciepła lub źródeł spalania  paliw oraz o ich przeznaczeniu                                      
         i wykorzystywanych w nich paliwach; 
  4)   numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie); 
  5)   adres e-mail (opcjonalnie). 
 
           W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. 

Deklaracje można składać: 

    1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet z wykorzystaniem Profilu  
          Zaufanego pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/ 
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    2)   w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem   
           albo złożyć osobiście  w Urzędzie  Miasta Białogard. 
 

Burmistrz Białogardu informacje ze złożonych deklaracji umieszcza w Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, który jest administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji. 

 

Wzór deklaracji można pobrać ze strony: 

https://bip.bialogard.info/artykuly/12715/os-18a-deklaracja-dotyczaca-zrodel-

ciepla-i-zrodel-spalania-paliw-budynki-i-lokale-mieszkalne 

https://bip.bialogard.info/artykuly/12716/os-18b-deklaracja-dotyczaca-zrodel-

ciepla-i-zrodel-spalania-paliw-budynki-i-lokale-niemieszkalne 

oraz  https://zone.vf-lab.pl/dokumenty-do-pobrania/ 

 

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania uzyskasz: 

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna- ewidencja-emisyjnosci-budynkow-

faq    

lub dzwoniąc pod nr tel. (094) 35 79 164 
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