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KARTA USŁUG NR: IGPOS.86 

 
REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ,OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

03.02.2022 

 
Nazwa usługi: DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA  

I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW 
 

Podstawa prawna:   
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973) 

2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. 2021 poz. 554 ze zm.) 

Wymagane dokumenty:  
1. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – formularz dostępny w Urzędzie Gminy,  
na stronie internetowej Gminy www.miedziana-gora.pl lub na stronie internetowej Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

Opłaty: brak 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Dane i informacje zawarte w deklaracji zostaną wprowadzone  
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku nowo uruchomionych (tj. po 1 lipca 2021 r.) źródeł 
ciepła lub spalania paliw. W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., 
termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania przez gminę deklaracji w postaci pisemnej. 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: Magdalena Dudziak 

Nazwa Wydziału/Stanowiska: Podinspektor ds. ochrony środowiska 

Nr pokoju: 9 

Nr telefonu: 41 303 16 26 wew. 42  

Godziny pracy: poniedziałek – 800 - 1600, wtorek – piątek – 730 - 1530 

Tryb odwoławczy: nie dotyczy 

Uwagi: Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można złożyć w formie papierowej  
w Urzędzie Gminy Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18 26-085 Miedziana Góra lub w formie elektronicznej za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB: www.zone.gunb.gov.pl (w tym przypadku konieczne 
jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego). 

Deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 
przed 1 lipca 2021 r. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,deklarację 
należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. 

W przypadku zmiany danych właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana. 

Miejsce na notatki: 

Opracował: 
Podinspektor ds. ochrony 
środowiska 

Magdalena Dudziak 

Sprawdził: 

Kierownik Referatu IGPOS 

Katarzyna Kozieł 

Zatwierdził: 
Wójt Gminy Miedziana Góra 
Damian Sławski 
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