Warszawa, 3 lutego 2022 r.
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BOR.070.27.2022
Pani i Panowie
Wojewodowie
Szanowni Państwo,

w trosce o jakość powietrza i życia polskich obywateli, w mijającym roku podjęłam inicjatywę
budowy i rozwoju Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Gromadzenie
i udostępnienie danych z CEEB umożliwi realizację zadań pomocowych w zakresie
modernizacji budynków i wymiany starych pieców na nowe źródła ciepła przez samorządy.
Obowiązek złożenia deklaracji przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków, które są
zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW obowiązuje od 1 lipca 2021 r. Jednak
świadomość społeczna istnienia tego obowiązku wymaga jeszcze wzmocnienia
i popularyzacji.

Jako przedstawiciele Rady Ministrów w województwie zapewniacie współdziałanie wszystkich
organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie. To
współdziałanie jest obecnie kluczem do sukcesu całej kampanii informującej o obowiązku
złożenia deklaracji do CEEB.
W związku z tym, zwracam się do Państwa z propozycją współpracy i dołączenia do naszych
działań promujących funkcjonowanie ewidencji oraz obowiązku wypełniania deklaracji, który
jest obowiązkiem ustawowym. Biorąc pod uwagę rodzaj zadań, które realizują wasze Urzędy
Wojewódzkie, a co za tym idzie możliwość szerokiego dotarcia z informacjami do wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego - gmin i powiatów zlokalizowanych na terenie, którego
jesteście Gospodarzami - a za ich pośrednictwem do społeczności lokalnej, Państwa wsparcie
stanowiłoby dla nas nieocenioną pomoc.

W tym celu proponuję wykorzystanie przygotowanych w Głównym Urzędzie Nadzoru
Budowlanego materiałów promujących ewidencję m.in. poprzez zamieszczenie na stronach
internetowych oraz w posiadanych social mediach Urzędów Wojewódzkich. Materiały do
pobrania
w
wersji
elektronicznej
znajdują
się
na
naszej
stronie:
https://www.qunb.qov.pl/strona/centralna-ewidencia-emisvjnosci-budynkow .
Będę również wdzięczna za przesłanie informacji o sposobie wykorzystania naszych
materiałów. W przypadku chęci otrzymania ulotki w wersji papierowej prosimy o zgłoszenie
takiego zapotrzebowania na adres: qi@qunb.qov.pl bądź pod numerem telefonu: 22 661 80
09. Z przyjemnością udzielimy również wszelkich informacji dodatkowych w tej sprawie.

Będę wdzięczna za przyjęcie mojego zaproszenia do współpracy i wszelką okazaną pomoc.
Z poważaniem
p.o. Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego

Dorota Cabańska

(dokument podpisany elektronicznie)

