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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego    

Autor   MKiŚ 

Projekt z dnia 10 grudnia 2021  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ----------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Załącznik do 
rozporządzenia cz. 1 
pkt 3 Informacja o 
źródłach ogrzewania 
na paliwo stałe  

Wątpliwości budzi wymóg złożenia 
oświadczenia o wpisie do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków.  

Zgodnie z art. 15 ust. 1 z dnia 28 
października 2020 r. o zmianie 
ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz 
niektórych innych ustaw właściciel 
lub zarządca budynku lub lokalu 
składa deklarację, o której mowa w 
art. 27g ust. 1 ustawy zmienianej w 
art. 1, w odniesieniu do źródła ciepła 
lub źródła spalania paliw, 
eksploatowanych w dniu ogłoszenia 
komunikatu, o którym mowa w art. 
18 pkt 6, nie później niż w terminie 
12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego 
komunikatu. 
Komunika ogłoszono 1 lipca 2021 
zatem termin na złożenie deklaracji 
jeszcze nie minął.  
Zgodnie z art. 15 ust. 2 w/w ustawy 
w terminie 6 miesięcy od dnia 
otrzymania deklaracji w postaci 
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pisemnej wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta wprowadza do 
centralnej ewidencji emisyjności 
budynków dane i informacje 
zawarte w deklaracji z 
wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego obsługującego 
tę ewidencję, w sposób określony w 
art. 27g ust. 5 ustawy zmienianej w 
art. 1.  
Powyższe oznacza, że w momencie 
składania wniosku wnioskodawca po 
pierwsze nie ma obowiązku złożenia 
deklaracji o źródłach ciepła lub 
źródłach spalania paliw a nawet 
jeżeli to zrobi nie ma wpływu na to, 
czy deklaracja ta została do 
ewidencji wprowadzona.  

2.  

Załącznik do 
rozporządzenia cz. 1 
pkt 3 Informacja o 
źródłach ogrzewania 
na paliwo stałe 
przypis 1  

Przypis 1 formalnie nie odpowiada 
brzmieniu art. 27g ustawy o 
wspieraniu termomodernizacji i 
remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków. 

Zgodnie z art. 27g ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków deklarację składa się do  
wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta a ten jeżeli deklaracja 
wpłynęła w formie pisemnej ma 30 
dni na wprowadzenie jej do 
ewidencji.  
 
Do tego dochodzi wspomniany 
wyżej przepis przejściowy w art. 15 
ustawy zmieniającej.  
 
Rozwiązanie przyjęte w ustawie i w 
konsekwencji w rozporządzeniu 
może spowodować masowe 
składanie deklaracji, których urzędy 
gmin i miast nie będą w stanie 
szybko obsłużyć.  
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