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strażnikiem natury
dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
30 czerwca 2022 r. mija termin złożenia deklaracji o posiadanym źródle ciepła do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Musi to zrobić każdy właściciel i zarządca budynków wybudowanych przed 1 lipca 2021 roku. Kara za niedotrzymanie terminu wynosi od 500 zł do 5000 zł.

Deklaracja o posiadanym źródle ciepła

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków. Jej celem jest zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł
ogrzewania budynków.

Kto musi złożyć deklarację?

Zgłoszenie muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków
wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych.
W przypadku bloków, budynków wielolokalowych deklaracji nie będą musieli indywidualnie składać poszczególni właściciele
mieszkań. „Może to zrobić zarządca budynku
za wszystkich mieszkańców, gdy budynek jest
ogrzewany np. za pośrednictwem miejskiej
sieci ciepłowniczej. Jeśli jednak w budynku są
lokale, które mają indywidualne źródło ciepła
np. kominki, to właściciele takich mieszkań
muszą to zgłosić do zarządcy bądź indywidualnie złożyć deklarację”.
Również najemcy nie muszą zgłaszać urządzeń grzewczych do CEEB - jest to obowiązek
zarządcy nieruchomości albo jej właściciela.

Jakie lokale wpisujemy do deklaracji?

Zgłoszenie deklaracji do CEEB jest niezależne od tego, czy nieruchomość jest mieszkalna czy niemieszkalna. Np. właściciele altan
ogrodowych - zdaniem przedstawicieli CEEB
- powinni zgłaszać takie urządzenia jak kozy
na węgiel. Podobnie jest z nieruchomościami czasowo zamieszkałymi, np. trzeba zgłosić kominek w domu letniskowym. Piecyk
grzewczy, czy „kozę” w altanie na terenie
Rodzinnych Ogrodów Działkowych również
trzeba zgłosić do CEEB.

Jak złożyć deklarację?

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można składać na dwa
sposoby:
* przez Internet, w formie elektronicznej
na stronie www.ceeb.gov.pl, za pomocą proﬁlu zaufanego, podpisu kwaliﬁkowanego lub
e-dowodu. Jest to najszybszy sposób, który
gwarantuje, że deklaracja znajdzie się natychmiast w systemie;
* w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta

(zgodnie z lokalizacją budynku). Tak złożona
deklaracja zostanie wprowadzona do systemu
przez pracownika urzędu gminy.

Co z fotowoltaiką, wiatrakami itp.?

Urządzeń, których nie ma wskazanych w
deklaracji do CEEB - paneli fotowoltaicznych
czy instalacji wiatrowych - nie zgłaszamy.
Musimy za to wykazać następujące urządzenia: piec kaﬂowy; wszystkie urządzenia
grzewcze na węgiel, drewno, pellet lub inny
rodzaj biomasy; kominek; kozę; kuchnię węglową; kocioł grzewczy - gazowy, bojler, podgrzewacz gazowy lub przepływowy, kominek
gazowy; kocioł olejowy; pompę ciepła, kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub
z funkcją wspomagania ogrzewania; ogrzewanie elektryczne w tym bojler elektryczny.

Podwyższony dodatek osłonowy

Podwyższony dodatek osłonowy otrzymamy w przypadku, gdy głównym źródłem
ogrzewania gospodarstwa domowego jest
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaﬂowy na
paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi. Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z co najmniej 6 osób.
Z dodatku osłonowego od 500 zł do 1437, 50
zł możemy skorzystać, gdy zgłosimy piec na
węgiel lub paliwo węglopochodne do CEEB.
Wystarczy samo zgłoszenie - nie musimy
czekać na uzyskanie wpisu do CEEB. Jest to
istotne w procedurze podwyższonego dodatku
osłonowego, bo między złożeniem wniosku o
wpis, a samym wpisem może - zgodnie z przepisami - minąć nawet 6 miesięcy.

Kary za niezłożenie deklaracji

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie,
czyli do 30 czerwca 2022, deklaracji do ewidencji CEEB, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a w sądzie nawet
do 5000 zł.
red.

Zmiany w lokalizacji pojemników
na elektroodpady i w EcoHarmonogramie
Centrum Usług Komunalnych (CUK)
poinformowało, że zmieniło się umiejscowienie 5 charakterystycznych, czerwonych pojemników na elektroodpady. Przeniesiono je:
– na ul. Czartoryskiego 13 z Wałów Dwernickiego;
– na ul. Gajcego 2 z Parku Lisiniec;
– na ul. Bacewicz 1 z ul. Brzezińskiej 2;

– na ul. Palmową 1/9 A z ul. Bohaterów
Katynia;
– na ul. Schillera 3 z ul. Radomskiej 117.
Wszystkie lokalizacje pojemników na
elektroodpady można też znaleźć na stronie
CUK.
Darmowa aplikacja mobilna EcoHarmonogram, z której mogą korzystać mieszkańcy

Dofinansowanie do pomp ciepła
dla nowych domów
Osoby chcące otrzymać doﬁnansowanie
do zakupu i montażu pompy ciepła w domu
jednorodzinnym mogą składać wnioski do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W programie „Moje
Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł. Budżet wynosi 600 mln zł. Ze
wsparcia skorzystają właściciele tylko nowych
budynków mieszkalnych o podwyższonym
standardzie energetycznym. Obowiązywać
będzie zasada: najpierw inwestycja – potem
wypłata.
Nowy program priorytetowy NFOŚiGW pod
nazwą „Moje Ciepło” to najnowsza propozycja
resortu klimatu i środowiska, kierowana bezpośrednio do osób ﬁzycznych, czyli właścicieli domów jednorodzinnych. Doﬁnansowanie będzie
dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych
pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.
Wsparcie ﬁnansowe z NFOŚiGW ma być
udzielane w formie dotacji stanowiących od 30
do 45 proc. kosztów kwaliﬁkowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej
pompy ciepła będzie można dostać od 7 do 21
tys. zł, w zależności od rodzaju zamontowanej
pompy ciepła. Budżet programu „Moje Ciepło”
wynosi aż 600 mln zł. Środki na jego obsługę
będą pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego
– specjalnego instrumentu ﬁnansowego Unii Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów
redukcji emisji dwutlenku węgla.
– Z tej racji, że dopłaty z NFOŚiGW mają
dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie
energetycznym, program „Moje Ciepło” będzie
komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”, który z kolei wspiera wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w już istniejących, starszych budynkach – podkreśla prezes NFOŚiGW
Przemysław Ligenza.
Beneﬁcjantami będą mogły być osoby ﬁzycz-

ne – właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów, ale – tutaj ważne zastrzeżenie
– jedynie nowych. Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się
taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania
się o doﬁnansowanie z NFOŚiGW) nie złożono
zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie
złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.
Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi do otrzymania dotacji na pompę ciepła, gdyż
przewidziano jeszcze jedną istotną możliwość:
może to być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy
lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod
warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej
niż 1 stycznia 2021 r.
Nabór wniosków w programie „Moje Ciepło”
został uruchomiony 29 kwietnia 2022 r. Okres
kwaliﬁkowalności będzie natomiast liczony od 1
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. Osoby planujące zakup i montaż w swoim nowym domu
jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu
ﬁnansowym z NFOŚiGW powinny pamiętać o
bardzo istotnej zasadzie: najpierw inwestycja,
potem refundacja w postaci bezzwrotnej dotacji.
Jest to rozwiązanie stosowane także w innych
programach powszechnych prowadzonych przez
NFOŚiGW.
Potencjalni wnioskodawcy pod uwagę muszą
wziąć jeszcze jedną kwestię formalną – warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest
uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Oznacza to, że wartość
wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić
maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni
domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w
2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych
w kolejnych latach funkcjonowania programu
„Moje Ciepło”.
red.

Częstochowy, ma od niedawna nowe funkcje. Dzięki niej można teraz zgłosić m.in.:
nieodebrane odpady, uszkodzony pojemnik,
zapotrzebowanie na odbiór odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych,
zapotrzebowanie na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw
domowych oraz zapotrzebowanie na odbiór
popiołu w okresie letnim.
Aplikacja EcoHarmonogram umożliwia
ciągły i łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów czy różnego
rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z gospodarką śmieciową.
,,Apka” ma wersję na system Android, iPhone’a oraz Windows.
red.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

