Gmina Grzmiąca

Nowy obowiązek dotyczący źródeł ciepła
Od dziś, tj. 1 lipca 2021 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców budynków obowiązek
złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Właściciel/zarządcy budynku, w którym źródło ciepła było uruchomione przed dniem rozpoczęcia składania deklaracji
ma 12 miesięcy na jej złożenie.
W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania
paliw.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją o
zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw.
W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest
indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB?
Deklaracje będzie można składać:
w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia
to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.
Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy
Grzmiąca.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?
Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z
2021 r. poz. 554) deklaracja zawiera takie informacje jak:
imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania
paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
adres e-mail (opcjonalnie).
Więcej informacji oraz wzór deklaracji dostępne na stronie internetowej.
Pracownik w Urzędzie Gminy Grzmiąca odpowiedzialny merytorycznie za przyjmowanie deklaracji: Żaneta Gontarz - tel. 94
37 368 10 wew. 67 , pokój 110.
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