
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Złożone na wniosek strony  ( art. 75 § 2 kpa ) 

 
 

Ja niżej podpisany (a ) 
 

…………………………………………………………………………………………………................................ 
                                                               Imię, nazwisko, PESEL  
Zamieszkały ( a ) 

 

kod pocztowy ……………...……… miejscowość ………..…………………………………................................. 
 

ulica …………………………………………    nr domu ………….   nr mieszkania ……………………………. 
 

 

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” i  

oświadczam, że: 

głównym źródłem ogrzewania mojego gospodarstwa domowego, które zgłosiłam/em do Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków  jest: 

 

  □ kocioł na paliwo stałe, 

  □ kominek, 

  □ koza, 

  □ ogrzewacz powietrza, 

  □ trzon kuchenny, 

  □ piecokuchnia, 

  □ kuchnia węglowa, 

  □ piec kaflowy na paliwo stałe 

 

– zasilane paliwami stałymi tj.   WĘGIEL KAMIENNY,     BRYKIET ,      PELET  
                                                                              (proszę podkreślić główne źródło zasilania)  
zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 

1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.) 

____________________________________________________________________ 
 

6a) Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub 

pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. 

7) Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone 

wyżej jako główne źródło ogrzewania oraz pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do 

centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). 

8) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków deklaracji o używanym źródle ciepła w budynkach. 
 

Art. 75 § 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego „Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia 

określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej 

wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio”. 

Art. 233 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 
 

 

 

 

 

 

……………………………………………………  …………………………………………………….. 
              Miejscowość i data                                                                      podpis osoby składającej oświadczenie 

 

http://www.nettax.pl/Dokumenty/Ustawy/2000/DU2000Nr%2098poz1071.asp#art83.3

