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                 Do dyspozycji mieszkańca są dwa rodzaje 
deklaracji

 
Deklaracja A – dotycząca źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych, 

Deklaracja B – dotycząca źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach niemieszkalnych. 



  

   Krok 1. Informacja o terminie uruchomienia źródła ciepła 
i dane budynku. 

Pamiętaj! Zaznaczamy tę informację składając deklarację dla budynku, dla którego określamy kilka 
źródeł ciepła, w przypadku jeśli chociaż jedno z nich zostało uruchomione po 1.07.2021 r.  

Uzupełnij adres 
budynku, którego 
deklaracja dotyczy. 

Zaznaczamy, tylko
w przypadku 
uruchomienia źródła
ciepła po 1 lipca 2021. 



  

          Krok 2. Określamy parametry budynku. 

Określamy rodzaj budynku.
 

Określamy czy  deklaracja dla budynku 
wielorodzinnego lub zamieszkania
zbiorowego dotyczy wszystkich 
czy wybranego lokalu.
 

Pamiętaj! Dla budynków jednorodzinnych, Deklaracja A musi dotyczyć wszystkich lokali mieszkalnych 
– ten parament jest niezmienny!



  

   Krok 3. Wykazujemy wszystkie źródła ciepła zainstalowane 
w budynku.    

Zaznaczamy zainstalowane 
w budynku źródła ciepła 
(nawet te nieeksploatowane).
Należy wskazać, które 
z wymienionych źródeł ciepła jest
eksploatowany oraz zaznaczamy 
jego funkcję.



  

   Krok 4. Zaznaczamy klasę i rodzaj paliwa.  

Pamiętaj ! Jeśli posiadasz takie źródło ciepła jak: kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub 
automatycznym podawaniem paliwa jesteś zobowiązany do określenie klasy kotła oraz 
rodzaju stosowanego paliwa.  

Należy zaznaczyć klasę  oraz ilość posiadanych 
kotłów. Wykazać należy nawet nieeksploatowane 
kotły. 

Określamy rodzaj stosowanego paliwa.



  

                     Jak sprawdzić klasę kotła?

Źródłem informacji o klasie kotła jest tabliczka znamieniowa. Znajdziemy ją z przodu lub z boku kotła.    

Drugim źródłem informacji o klasie kotła może być dołączona do kotła  dokumentacja np. instrukcji. 



  

     Krok 5. Informacja o lokalach niemieszkalnych w budynku.  

Jeśli w budynku nie znajduje się 
wyodrębniony lokal niemieszkalny 
( np. siedziba firmy ) , który jest 
ogrzewany innym źródłem ciepła 
niż tym zgłoszonym w deklaracji 
zaznaczamy – NIE. 

Jeśli w budynku  znajduje się 
wyodrębniony lokal niemieszkalny 
( np. siedziba firmy ) , który jest 
ogrzewany innym źródłem ciepła 
niż tym zgłoszonym w deklaracji 
zaznaczamy tak – do poniższej 
deklaracji należy dołączyć drugą  
deklarację – Deklarację B.



  

Krok 6. Dane kontaktowe osoby deklarującej źródło ciepła.   

Do złożenia deklaracji 
zobowiązany 
jest właściciel lub zarządca 
budynku.
Jeśli adres korespondencji osoby 
deklarującej różni się od 
deklarowanego budynku jest on 
zobowiązania do jego podania.



  

         Pamiętajmy o podpisaniu deklaracji !



  

                            Dziękuję z uwagę.
           W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.
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