
Informacja dla mieszkańców budynków, które nie są podłączone do sieci
ciepłowniczej

dotyczy: ewidencji emisyjności budynków

      W  związku  z  obowiązkiem  zgłoszenia  do  Głównego  Urzędu  Nadzoru
Budowlanego  przez  Zarządcę  lub  właściciela  budynku  (mieszkania)  deklaracji
dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw,  zostanie do Państwa dostarczony
druk deklaracji do wypełnienia.
 
Prosimy  o  wypełnienie  deklaracji  i  przesłanie  jej  na  adres  e-mailowy
techniczny@smorlowiec.pl lub osobiście  do administracji  odpowiednio względem
miejsca zamieszkania w terminie do 28.02.2022 roku.
W przypadku  niejasności  w sposobie  wypełnienia  deklaracji,  prosimy  o  kontakt
telefoniczny z administracją, gdzie uzyskają Państwo wyjaśnienia lub druk zostanie
na podstawie przekazanych danych wypełniony przez pracowników Spółdzielni.
Spółdzielnia, jako Zarządca złoży deklarację zbiorczą dla całego budynku w imieniu
mieszkańców, którzy do dnia 28.02.2022 roku przekażą nam wypełnione druki.

Po tym czasie konieczne będzie złożenie deklaracji  do Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego przez mieszkańca we własnym zakresie.
Mieszkańcy posiadający  odrębną własność  mieszkania mogą  również wypełnić
druk  na  stronie:  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-
budynkow lub bezpośrednio złożyć deklarację w formie papierowej do właściwego
względem miejsca zamieszkania Urzędu Miasta  lub Gminy, ale wtedy  konieczne
jest powiadomienie o tym fakcie administracji osiedla, aby nie zgłaszać dwa razy
tych samych mieszkań.

Informujemy  również,  że  ostateczny  termin  zgłoszenia  przez  Zarządcę  lub
właściciela  budynku  (mieszkania)  deklaracji  dotyczącej  źródeł  ciepła  i  źródeł
spalania paliw mija 30 czerwca 2022 roku.
W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku albo lokalu ma
14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji. 
Złożenie  deklaracji  przez  Zarządcę  lub  właściciela  jest  obowiązkowe,  dlatego
niewypełnienie  tego  zadania,  może  skutkować grzywną  finansową,  która  będzie
wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.    

W załączniku formularz deklaracji oraz linki do strony internetowej:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_0.pdf?701 
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572

Uwaga:

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o dofinansowaniu kosztów ogrzewania, wyjaśniamy:
Dodatek przyznawany jest na wniosek składany w lokalnym urzędzie (można to zrobić także przez ePUAP). 
O zasady składania wniosków należy zapytać w swoim urzędzie gminy lub dzielnicy. 
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