
Kwestionariusz inwentaryzacji źródeł ciepła w 
budynkach na terenie gminy Liniewo 

Podstawa prawna 

 Uchwała nr 414/XXXIV/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego o z dnia 28 czerwca 2021  r. –
zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza 
dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 
oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu, 

 Uchwała nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego (tzw. Uchwała antysmogowa) z dnia 
15 października 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której 
został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy 
benzo(a)pirenu, 

 Uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego (tzw. Uchwała antysmogowa) z dnia 
28 września  2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z 
wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

 

Termin inwentaryzacji 

Inwentaryzacja i zbieranie informacji nt. źródeł ciepła w gminie trwa w trybie ciągłym do końca każdego 
roku kalendarzowego, aż do końca 30 czerwca 2023 roku. Proszę jednak pamiętać, że wskazany czas jest 
ostatecznym, a w przypadku braku złożenia deklaracji CEEB lub kwestionariusza każdy właściciel naraża 
się na sankcje z tym związane.  

Cel prowadzonej inwentaryzacji 

Od 1 września 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla po-
niżej klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej. 

Od 1 września 2026 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4. 

Od 1 lipca 2035 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5. 

Do 31 sierpnia 2024 konieczność wymiany kominków i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 
na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu. 

 

Więcej o pomorskiej uchwale antysmogowej można przeczytać na stronie: 

https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html 

Sankcje związane z źródła ciepła 

Za brak złożenia deklaracji CEEB będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych 
kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak właściciel nieruchomości zreflektuje się, że nie złożył deklaracji CEEB 
zanim samorząd "poweźmie o tym informację", można uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do 
urzędu w ramach czynnego żalu. 

 

Jak złożyć Kwestionariusz źródeł ciepła? 

 w formie elektronicznej – wypełniony kwestionariusz można wysłać skanem na mail 
ug@liniewo.pl    

 w formie papierowej – wypełniony kwestionariusz można wysłać listem |(Urząd Gminy Liniewo ul. 
Dworcowa 3, 83-420 Liniewo) lub złożyć osobiście w sekretariacie. 

Wszelkich informacji oraz pomocy w wypełnianiu Kwestionariuszy udziela Referat Gospodarki Komunalnej 
i Rozwoju tel. 58 6878527 

Wójt Gminy Liniewo /Mirosław Warczak/ 


