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ODBIORCY PROJEKTU ZONE I CENTRALNEJ EWIDENCJI 
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

• WŁAŚCICIELE BUDYNKÓW

• ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

• ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

• PRZEDSIĘBIORCY I OSOBY UPRAWNIONE DO WPROWADZANIA DANYCH DO CEEB



CELE POWSTANIA PROJEKTU ZONE

• Poprawa jakości powietrza w 
Polsce. Likwidacja głównej 
przyczyny zanieczyszczeń, jaką 
jest emisja substancji 
powodujących smog z pieców 
węglowych.

• Udostępnienie organom 
administracji centralnej i 
samorządowej skutecznego 
narzędzia do realizacji polityki 
niskoemisyjnej.

• Gromadzenie, przetwarzanie i 
analizowanie szczegółowych 
danych o budynkach w całej 
Polsce.

• Poprawa stanu technicznego 
budynków w zakresie 
bezpieczeństwa poprzez          
uruchomienie e-usług dla 
obywateli takich jak zamówienie 
przeglądu kominiarskiego  i 
inwentaryzacja budynku.



CEL POWSTANIA CENTRALNEJ EWIDENCJI 
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na 
podstawie której gmina będzie mogła realizować polityki mające na celu poprawę 
jakości powietrza. 

Pierwszym etapem jest zebranie danych od właścicieli i zarządców budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych , w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy 
handlowo-usługowych. 
To na nich będzie ciążył obowiązek złożenia w terminie deklaracji. 

Przesłanie danych będzie obowiązkowe.



OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI



CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW  
GROMADZONE DANE

W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będą gromadzone podstawowe dane o:

• źródłach ciepła,
• źródłach energii elektrycznej oraz źródłach spalania paliw eksploatowanych na 

potrzeby budynku lub lokalu.

Są to bezcenne dane z punktu widzenia wdrożenia programów ochrony powietrza. 

Inne informacje gromadzone w systemie będą dotyczyć obecnego i potencjalnego 
udziału w programach finansowania i dofinansowania przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych ze środków publicznych, a także programach wdrażanych 
w ośrodkach pomocy społecznej dla najbardziej potrzebujących obywateli. 

Proces identyfikacji źródeł niskiej emisji zostanie rozpoczęty od gromadzenia 
jednolitych 
i uspójnionych danych w skali całego kraju w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. 



INTEGRACJA WEWNĄTRZ SYSTEMU

ZASILANIE
Pracownicy organów administracji, 
strażnicy gminni i miejscy, inspektorzy, 
kominiarze,  osoby z uprawieniami 
budowlanymi, pracownicy Banku 
Gospodarstwa Krajowego, Krajowej 
Administracji Skarbowej, Ośrodków 
Pomocy Społecznej, NFOŚiGW i  WFOŚiGW
i inni wnioskują o nadanie uprawnień 
i wprowadzają informacje w formularzu 
inwentaryzacyjnym
w CEEB.

WNIOSKOWANIE
Właściciele i administratorzy nieruchomości 
wnioskują o dofinansowanie w programach 
dostępnych w CEEB

UDOSTĘPNIANIE
Udostępnianie jednostkom 
samorządowym i organom 
centralnym wskazanym w ustawie do 
wykonywania zadań związanych z 
termomodernizacją i do innych 
inicjatyw związanych z ochroną 
powietrza

KONTROLA 
ŚRODOWISKOWA

Wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta realizuje zadania 
określone w ustawie 
Prawo Ochrony Środowiska 
wykorzystując jednolity formularz 
kontrolny  w CEEB

CEEB



E-USŁUGI NA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW

• zamów przegląd kominiarski

• zamów inwentaryzację 
budynku

• platforma informacyjna 
udostępniająca e- usługi

WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW / 
ZARZĄDCÓW

ORGANÓW ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ

PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
WPROWADZANIA DANYCH DO CEEB

• obsługa centralnej 
ewidencji emisyjności 
budynków 

• zapisz się do wykazu 
osób uprawnionych

• platforma informacyjna 
udostępniająca e-usługi

• zapisz się do wykazu osób 
uprawnionych

• platforma informacyjna 
udostępniająca e-usługi



HARMONOGRAM PROJEKTU ZONE

Pierwsze funkcjonalności systemu zostaną 
uruchomione 1 lipca 2021 r. w postaci formularza 
Deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania 
paliw. 



ROLA URZĘDU W PROCESIE SKŁADANIA DEKLARACJI



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, Warszawa

Info-ceeb@gunb.gov.pl


