Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB). Za niedopełnienie obowiązku grożą kary
finansowe.
Dotyczy: właściciele budynków, zarządcy budynków
Słowa-klucze: CEEB, deklaracja, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, źródeł ciepła i
spalania paliw stałych
Podstawa wnioskowania: analizy własne

Informacja sygnalna

Rząd deklaruje, że CEEB jest podstawowym narzędziem budowania strategii
walki ze smogiem. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ruszyła
1 lipca 2021 roku. Każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek złożyć
deklarację źródeł ciepła i spalania paliw stałych w budynku.
Deklaracja do CEEB dotyczy zarówno budynków i lokali mieszkalnych jak i
niemieszkalnych.
Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków trafiło do tej pory zaledwie ok.
440 nieruchomości, choć samych budynków mieszkalnych w Polsce jest 6,2 mln.
W zarejestrowanych na dzień dzisiejszy w CEEB budynkach przeważają kotły,
piece i kuchnie na paliwa stałe, czyli m.in. węgiel.
Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła zaczął obowiązywać od 1 lipca 2021 roku.
Od tego też terminu biegnie 12-miesięczny okres, który ma właściciel,
współwłaściciel lub zarządca nieruchomości na dokonanie zgłoszenia. Dotyczy
to budynków użytkowanych już przed terminem wprowadzenia obowiązku.
Inaczej sprawa wygląda w przypadku budynków, które zostały oddane do
użytkowania po 1 lipca 2021 - tu czas na zgłoszenie to zaledwie 14 dni od
momentu zgłoszenia do użytkowania. Brak zgłoszenia skutkuje nałożeniem
grzywny w wysokości do 500 złotych, a dalsza zwłoka może spowodować
trafienie sprawy do sądu i zwiększenie wysokości kary do 5000 zł.

Druk deklaracji do wypełnienia w PDF można pobrać na stronie internetowej.
Deklarację można złożyć do właściwego miejscowo urzędu miasta/gminy lub
online za pomocą strony: www.zone.gunb.gov.pl.

Osoby starsze lub wykluczone, mające problem ze zgłoszeniem lub nie
posiadające wiedzy o obowiązku zgłaszania się do ewidencji powinny uzyskać
wsparcie ze strony pracowników socjalnych.

Więcej informacji: Tetiana Klaban, tel. 575 470 150 tetiana.klaban@cpt.org.pl
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