
Materiał realizowany w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Wrocław, 28.04.2021 r. 

Z a i n w e s t u j m y   r a z e m   w   ś r o d o w i s k o

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków” (CEEB)



Plan prezentacji

1. Podstawa prawna

2. Cel utworzenia CEEB

3. Główne założenia projektu

4. Uprawnieni do wprowadzania danych

5. Formularze, wzory

6. Udostępnianie danych

2



Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków (CEEB)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. 1 grudnia 2020 r. poz. 2127)
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Instytucja realizująca program

MIN. WŁAŚCIWY DS.. BUDOWNICTWA, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA



Cele utworzenia CEEB
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3. Narzędzie skutecznie wspierające 
wymianę pieców, tak zwanych 
“kopciuchów”.

1. Rządowa baza danych na temat ogrzewania budynków i 
mieszkań w Polsce. W zbieraniu informacji będą uczestniczyć 
samorządy. 

2. Narzędzie pozwalające ewidencjonować 
źródła ciepła posiadające 
nominalną moc do 1 MW.



Założenia, zbierane informacje.
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• o źródłach ogrzewania budynku,

• o prowadzonych kontrolach budynku pod kątem systemów ogrzewania (np. 
obowiązkowe przeglądy kominowe),

• o przyznanym wcześniej dofinansowaniu lub uldze w zakresie 
termomodernizacji, remontu bądź zakupu i instalacji OZE,

• o przyznanym wsparciu ze środków publicznych np. dodatku mieszkaniowego
lub dodatku energetycznego,

• opis ogólnej charakterystyki energetycznej budynku,

• o właścicielach, zarządcach nieruchomości.



Założenia, obowiązki dla użytkowników.
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Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek 
oraz źródeł energii elektrycznej, które wykorzystywane są w tym samym celu lub 
na przykład do podgrzewania wody. 

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

• w przypadku nowych źródeł ciepła – 14 dni od pierwszego uruchomienia 
urządzenia lub instalacji,

• w przypadku źródeł ciepła używanych przed wejściem w życie nowelizacji 
– 12 miesięcy od dnia ogłoszenia komunikatu o wdrożeniu rozwiązań 
technicznych umożliwiających składanie deklaracji*.

W zależności od lokalizacji nieruchomości miejscem składania informacji 
o źródle ciepła będzie prezydent miasta, burmistrz lub wójt. Niezłożenie deklaracji 
w w/w terminach stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

* Ogłasza minister właściwy do spraw budownictwa planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa



Założenia, informacje o źródłach ciepła.
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Określenie rodzaju źródła ciepła:

kocioł gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, podgrzewacz gazowy pojemnościowy,

grzejnik gazowy, kominek gazowy, nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe, 

kocioł na paliwa stałe, 

piec kaflowy lub wolnostojący (koza, angielka) na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet),

kominek na paliwo stałe, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, 

kocioł olejowy, piec olejowy, 

pompa ciepła powietrzna, pompa ciepła gruntowa, pompa ciepła wodna, 

ogrzewanie elektryczne, 

kolektory słoneczne, 

sieć ciepłownicza, 

instalacja fotowoltaiczna, 

kogeneracja, 

gruntowe wymienniki ciepła, itp.), 



Założenia, informacje o źródłach ciepła.
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Pozostałe informacje o źródle ciepła:

nominalna moc cieplna lub elektryczna, 

rodzaj paliwa i jego roczne zużycie, 

rok montażu, 

rok produkcji, 

przeznaczenie, 

potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych, 

klasa kotła na paliwo stałe, 

sposób podawania paliwa w kotle na paliwo stałe, 

sprawność przy mocy nominalnej kotła na paliwo stałe, 

urządzenie odpylające i jego sprawność w kotle na paliwo stałe, 

źródło danych (tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczno-ruchowa lub inne)



Uprawnieni do wprowadzania danych.
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- przeprowadzający kontrolę źródła spalania paliw o nominalnej 
mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,

- przeprowadzający kontrolę gospodarowania odpadami 
komunalnymi lub odprowadzania nieczystości ciekłych,

- przeprowadzający kontrolę emisji gazów i pyłów wprowadzanych do 
powietrza przez przedsiębiorcę,

- przeprowadzający kontrolę przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych), 

- pracownicy BGK i osoby wskazane przez BGK,



Uprawnieni do wprowadzania danych.
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- osoby wskazane przez organy realizujące czynności w zakresie ulgi 
podatkowej,

- osoby wskazane przez organy lub inne podmioty udzielające ze 
środków publicznych finansowania albo dofinansowania, w tym też 
pracownicy organów administracji publicznej, np. urzędu 
marszałkowskiego, starostwa powiatowego lub gminy, jak i ich 
związków

- osoby wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w 
zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych 
form wsparcia finansowego ze środków publicznych 

- dokonujący usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i 
spalinowych



Formularze
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Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu) określi:

- wzór wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych,

- wzór elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego,

- wzór elektronicznego protokołu kontroli wykonywanej na 
podstawie ustawy - Prawo budowlane, w zakresie przewodów 
kominowych,

- wzór protokołu, o którym mowa w art. 380 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

- wzór formularza deklaracji



Udostępnianie danych
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1) organom Inspekcji Ochrony Środowiska; 

2) organom nadzoru budowlanego; 

3) ministrowi właściwemu do spraw klimatu; 

4) Narodowemu Funduszowi; 

5) wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

6) Głównemu Urzędowi Statystycznemu; 

7) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 
695, 875 i 1086); 

8) Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytutowi 
Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu; 

9) ministrowi właściwemu do spraw energii; 



Udostępnianie danych c.d.
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10) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

11) organom Krajowej Administracji Skarbowej; 

12) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; 

13) ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-kalnictwa; 

14) ośrodkom pomocy społecznej lub centrom usług społecznych; 

15) BGK; 

16) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta; 

17) starostom; 

18) sejmikom województwa; 

19) marszałkom województwa; 

20) wojewodom; 



Udostępnianie danych c.d.
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21) Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska; 

22) regionalnym dyrektorom ochrony środowiska; 

23) organom lub innym podmiotom udzielającym ze środków publicznych 
finansowania albo dofinansowania: 

a) przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych 
lub przedsięwzięć remontowych, 

b) odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z 
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 

c) innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza; 

24) Urzędowi Regulacji Energetyki; 

25) zakładom ubezpieczeń. 



Udostępnianie danych c.d.
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Przewiduje się również udostępnienie danych zgromadzonych w CEEB 
w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego 
właścicielom budynków (art. 27e ust. 1), w zakresie danych, które ich 
dotyczą, po podaniu danych określonych w przepisach wykonawczych 
w celu autoryzacji i uwierzytelnienia. 

W tym zakresie zostaną wprowadzone e-usługi dla obywateli w 
postaci, np. zamówienia przeglądu kominowego wraz z 
inwentaryzacją, zamówienia inwentaryzacji budynku w gminie, 
obsługi CEEB itp.
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Dziękuję za uwagę

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne
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