
     INFORMACJA 

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia, iż od dnia 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca 
budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie miał obowiązek złożyć w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Powyższy 
obowiązek został wprowadzony znowelizowaną ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Deklaracje będzie można składać: 
1) w formie elektronicznej, czyli przez internet,  
2) w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć 

osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku), który 
będzie wprowadzał deklaracje do CEEB. 

W przypadku budynków, które już istnieją właściciel/zarządca będzie miał 12 miesięcy na 
złożenie deklaracji, a w przypadku nowego budynku, w którym po dniu 1 lipca 2021 r. zostało 
uruchomione źródło ciepła/spalania paliw – termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od 
uruchomienia nowego źródła ciepła/spalania paliw. 

W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mają znaleźć się dane, które będą pochodzić 
nie tylko z deklaracji mieszkańców. Do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące 
z innych rejestrów, a także kontroli i interwencji. W ustawie znalazły się m.in. kontrole 
kominiarskie, kontrole przedsiębiorców prowadzone przez inspekcję ochrony środowiska, 
kontrole dotyczące gospodarowania odpadami czy ściekami, także kontrole zlecone przez BGK 
po otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazane przez 
burmistrza w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia 
finansowego ze środków publicznych. 

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu 
wykroczeń, a więc od 20 zł do 5.000 zł. „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie 
składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny”. Jeżeli jednak właściciel/zarządca 
nieruchomości zreflektuje się, że nie złożył deklaracji, zanim samorząd “poweźmie o tym 
informację”, będzie mógł uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu. 

Deklarację można złożyć za pośrednictwem strony https://zone.gunb.gov.pl/, na której 

również znajduje się wzór deklaracji oraz szereg przydatnych informacji na ten temat. 

Dodatkowo informacje w tej sprawie można uzyskać W Urzędzie Miejskim w Mszczonowie 

pod numerem telefonu 46 858-28-36  lub w pok. nr 11, gdzie można także pobrać i złożyć druk 

deklaracji w wersji papierowej. 

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

