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Pan 

Piotr Mroziński

Radny Rady Miasta Kalisza 

Szanowny Panie Radny

Odpowiadając  na  Pana  interpelację  dotyczącą  składania  deklaracji  do  CEEB  przez
mieszkańców, informuję o podjętych przez Miasto działaniach. 

Na  stronie  internetowej  www.kalisz.pl umieszczono  informację  o  obowiązku  złożenia
deklaracji  dotyczącej  źródeł  ciepła  i  źródeł  spalania  paliw.  Artykuł  zawiera  oficjalne  materiały
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz odnośniki do druków formularzy wraz z wzorami ich
wypełnienia oraz do pytań i odpowiedzi na temat przedmiotowej deklaracji. 

Dodatkowo w lutym  i  marcu bieżącego  roku  urzędowi  gońcy  wraz  z  korespondencją  do
mieszkańców  roznieśli  10  tys.  ulotek  dotyczących  obowiązku  złożenia  deklaracji.  Ze  strony
pracowników Urzędu została dołożona wszelka staranność, aby informacja ta trafiła do właścicieli lub
zarządców budynków zobowiązanych do zgłoszenia źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. 

31 maja  2022 r.,  wyemitowana została  audycja  radiowa z  udziałem pracownika Wydziału
Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska,  informująca  o  obowiązku  składania  deklaracji
dotyczących źródeł  ciepła  i  źródeł  spalania paliw. 5  czerwca 2022 r.,  na  oficjalnej  stronie  Miasta
Kalisza  na  portalu  społecznościowym  facebook.com  opublikowany  został  post  przypominający  o
obowiązku składania zeznań do CEEB. 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego z początkiem czerwca rozpoczął ogólnopolską, szeroką
kampanię informacyjno-promocyjną  w  mediach  na  temat  Centralnej  Ewidencji  Emisyjności
Budynków – CEEB. 

Tym samym, uważam działania podjęte na tak wielu płaszczyznach za wystarczające. 
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INTERPELACJA 
 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie składania 
zeznań do CEEB przez mieszkańców miasta Kalisza.  
 
 
Szanowny Panie Prezydencie, w dniu 30.06.2022 upływa termin składania deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących 
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 
Z danych szacunkowych wynika, że przez ostatnie jedenaście miesięcy, złożono poniżej 50% 
oczekiwanych deklaracji. Najprawdopodobniej szacunki te dotyczą również naszego miasta.  
Czy w zaistniałej sytuacji, mając na uwadze potrzebę pozyskania tych informacji, Urząd Miasta 
Kalisza przeprowadzi jakąś dodatkową kampanię informacyjną dla mieszkańców miasta w celu 
przypomnienia, zachęcenia, oraz zebrania tak potrzebnych nam informacji do walki o czyste 
powietrze. 
Nadmienię tylko, że informacja  zamieszczona na stronach BIP Kalisz, jest w mojej ocenie 
niewystarczająca, a sama strona BIP mało przystępna dla wielu mieszkańców chcących uzyskać w 
nim potrzebne informacje. 
 
 
 
 
 
 

                     Z wyrazami szacunku 
 
 

Piotr Mroziński 
Radny Rady Miasta Kalisza 

 


