
Projekt ZONE 

„Zintegrowany system wspierania polityk i programów  

Ograniczania Niskiej Emisji” 



Czym jest ZONE? 
 

Projekt badawczo – rozwojowy, którego głównym celem jest 

stworzenie prototypu systemu inwentaryzacji źródeł niskiej 

emisji oraz wypracowanie projektów regulacji prawnych, które 

pozwolą na uruchomienie ZONE w skali całego kraju oraz 

zbierania i przetwarzania danych zasilających ZONE i ich 

systematyczną aktualizację przez umocowane do tego 

podmioty. 

Projekt realizowany przez Konsorcjum stworzone przez 5 

podmiotów: tj. Ministerstwo Rozwoju (MR), Instytut Łączności 

– Państwowy Instytut Badawczy (IŁ-PiB), Instytut Ochrony 

Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PiB), 

stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy (KAS) oraz 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW). 

 

 

 

 

 



Dlaczego realizujemy 
projekt ZONE? 

Brak wiedzy o rodzajach źródeł ciepła oraz 

używanym paliwie w polskich domach  

  

 

Inwentaryzacja umożliwi zebranie jednolitych  

i szczegółowych danych 

 

 

Samorządy i administracja centralna będą 

posiadały darmowe, ustandaryzowane  

i uregulowane prawnie narzędzie umożliwiające 

planowanie polityk i wydatkowania środków 

publicznych na poprawę jakości powietrza 



Główne produkty pilotażu 
 
 

 

 

W ramach projektu ZONE podpisano porozumienia z gminami: 

- 9 gmin pilotażowych: Zabrze, Ustroń, Nowy Targ, Karczew, Skała, 

Warszawa - Targówek, Skawina, Mszana Dolna, Opoczno. 

- 7 gmin, którym udostępniono narzędzie do inwentaryzacji: Mińsk 

Mazowiecki, Podkowa Leśna, Rabka - Zdrój, Katowice, Rybnik, Józefów, 

Pyrzyce. 

 

• prototyp systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w budynkach: 

- aplikacja mobilna dla podmiotów uprawnionych do przeprowadzania 

inwentaryzacji budynków i źródeł niskiej emisji 

- aplikacja webowa dla mieszkańców (samodzielna inwentaryzacja) 

 

• pomiary i modelowanie jakości powietrza 

• pomiary emisji do powietrza z indywidualnych źródeł ciepła przy 

wykorzystaniu wizyt kontrolnych w lokalach 

• badania spirometryczne określające wpływ zanieczyszczeń powietrza 

na zdrowie 

 



Dane - pilotaż 

● 909 zarejestrowanych 

mieszkańców 

● 12 801 wypełnionych 

formularzy w aplikacji webowej 

w gminach pilotażowych 

● 3079 wypełnionych formularzy 

w aplikacji mobilnej w gminach 

pilotażowych 

● Przeprowadzonych 8 000 

spirometrii wśród dzieci w 

wieku 10-13 lat w gminach 

pilotażowych w sezonie letnim 

 



 



 



 



 



 



 



Ustawa ZONE (UA2) 
 

 

 

 

 

Utworzenie Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków (CEEB) – 

projekt ustawy o zmianie ustawy 

o wspieraniu termomodernizacji 

i remontów oraz ustawy o 

Inspekcji Ochrony Środowiska   

(https://legislacja.gov.pl/projekt/1232

9603). 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12329603
https://legislacja.gov.pl/projekt/12329603
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12329603
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Oprogramowanie 
systemu 

Elektroniczny 
formularz 

inwentaryzacyjny i 
kontrolny 

Aplikacja 
mobilna  

i webowa 

Portal Systemu 
ZONE 

Centralna Ewidencja 
Emisyjności 

Budynków (CEEB) 

 
 

Podsystem 
administrowania 
użytkownikami 

 
 

Moduły: zarządzania CEEB, 
analityczny, uwierzytelniania i 
autoryzacji, GIS, kooperacji 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

 

 

 



Minister właściwy 
ds. gospodarki 

Baza danych 
i informacji 

CEEB o: 

osobach 
uprawnionych do 

wprowadzania 
danych i informacji 
do CEEB (WYKAZ) 

Prowadzi CEEB 

 

Administrator 
danych 

 

budynkach i 
lokalach 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

 

 

 



Dane w CEEB są: 

BDOT10k 

GESUT 

wprowadzane przez 
osoby uprawnione – 
podmioty zasilające 

pozyskiwane 
automatycznie z:  

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

 

 

 

PRG 

CRChEB 

Innych baz danych, np. 
gmin  



Osoby uprawnione do 
wprowadzania danych 

do CEEB (kontrole) 
Kontrola okresowa przewodu 
kominowego (art. 62 ust. 1 pkt 1 
lit. c Pr. Bud.): 
1) mistrz kominiarski 
2) osoby z uprawnieniami 
budowalnymi odpowiedniej 
specjalności 

Kontrola paleniska (art. 379 POŚ) 
oraz spełnienia wymagań uchwały 
antysmogowej (art. 96 POŚ): 
1) pracownicy organów 

administracji (gmina, powiat, 
województwo) 

2) strażnicy gminni i miejscy   

Kontrola gospodarowania odpadami 
komunalnymi oraz odprowadzania 
nieczystości ciekłych (art. 9u 
oUPiCZwG): 
1) pracownicy urzędów gmin 
2) strażnicy gminni i miejscy 

Kontrola emisji gazów i pyłów 
wprowadzanych do powietrza przez 
przedsiębiorcę (art. 9 ust. 1 IOŚ): 
inspektor Inspekcji Ochrony 
Środowiska  

CEEB – podmioty zasilające 

 

 

 



Osoby uprawnione do 
wprowadzania danych do 

CEEB (finansowanie) 

W ramach świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia 
finansowego ze środków publicznych w zakresie:  

a) dodatku mieszkaniowego 
b) dodatku energetycznego 
c) zasiłku celowego na opał 

- pracownicy urzędów gmin i miast  

Realizacja czynności w zakresie 
premii termomodernizacyjnych i 
premii remontowych: 
pracownicy BGK 

Ulga podatkowa:  
pracownicy organów KAS 

Udzielanie ze środków 
publicznych finansowania 

albo dofinansowania:  
a) przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych 
niskoemisyjnych lub 

remontowych 
b) odnawialnych źródeł 

energii 
c) innych przedsięwzięć 
związanych z ochroną 

powietrza 
- np. pracownicy NFOŚiGW 

i  WFOŚiGW, oraz 
pracownicy JST: urzędów 

gmin i miast oraz ich 
związków, starostw 

powiatowych, urzędów 
marszałkowskich   

CEEB – podmioty zasilające 

 

 

 



Organy administracji – wniosek składany 
przez: 
1) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 

starosty, marszałka województwa 
2) Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska lub wojewódzkich 
inspektorów ochrony środowiska 

3) organ lub podmiot udzielający 
wsparcia finansowego ze środków 
publicznych (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
wójt/burmistrz  

Wniosek o wpis do wykazu 
osób uprawnionych  

(e – usługa) 

Na „swój” 
wniosek – osoby 

z sektora 
prywatnego: 

kominiarz, osoba 
z uprawnieniami 

budowlanymi.  

                                Wniosek 

 

 

 



 imię i nazwisko 
 adres do korespondencji (adres 

@) 
 informacje o odpowiednich: 
• kwalifikacjach w rzemiośle 

kominiarskim, w tym ich numer 
(tylko w przypadku mistrzów 
kominiarskich) 

• uprawnieniach budowlanych, w 
tym ich numer, specjalność i 
zakres (tylko w przypadku osób z 
uprawnieniami budowlanymi) 

 numer legitymacji służbowej lub 
upoważnienia i datę jego 
wydania  

Wniosek o wpis do wykazu 
osób uprawnionych – dane i 

dokumenty: 

Dodatkowe dokumenty – tylko osoby z 
sektora publicznego:  

 oświadczenie o zgodności z prawdą 
danych zawartych we wniosku (pod 
rygorem odpowiedzialności karnej) 

 kopie dokumentów potwierdzających 
nadanie odpowiednich kwalifikacji w 

rzemiośle kominiarskim lub uprawnień 
budowlanych  

 

Wniosek 

 

 



 imię i nazwisko 
 adres do korespondencji (adres 

@) 
 informacje o odpowiednich: 
• kwalifikacjach w rzemiośle 

kominiarskim, w tym ich numer 
(tylko w przypadku mistrzów 
kominiarskich) 

• uprawnieniach budowlanych, w 
tym ich numer, specjalność i 
zakres (tylko w przypadku osób z 
uprawnieniami budowlanymi) 

 numer legitymacji służbowej lub 
upoważnienia i datę jego 
wydania  

Wniosek o wpis do wykazu 
osób uprawnionych – dane i 

dokumenty: 

Dodatkowe dokumenty – tylko osoby z 
sektora publicznego:  

 oświadczenie o zgodności z prawdą 
danych zawartych we wniosku (pod 
rygorem odpowiedzialności karnej) 

 Kopie dokumentów potwierdzających 
nadanie odpowiednich kwalifikacji w 

rzemiośle kominiarskim lub uprawnień 
budowlanych  

 

Wniosek 

 

 



 po wpisaniu do wykazu ˃ 
dostęp do systemu ZONE   

 w przypadku zmiany danych ˃ 
14 dni na ich aktualizację 

 
 

Wniosek o wpis do wykazu 
osób uprawnionych: 

Forma wniosku: 
 za pośrednictwem strony internetowej 

na bezpłatnym formularzu 
elektronicznym 

 adres strony internetowej, pod którym 
zostanie udostępniany formularz 
elektroniczny do składania wniosków o 
wpis, minister właściwy do spraw 
gospodarki publikuje w BIP 

Wniosek 

 

 



Osoby wpisane do wykazu, w 
trakcie kontroli lub czynności, o 
których mowa w art. 27b ust. 1 
pkt 1 – 8, wprowadzają do 
ewidencji, za pomocą 
elektronicznego formularza 
inwentaryzacyjnego, dane i 
informacje zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 27a 
ust. 5.  

Osobom wpisanym do wykazu, 
udziela się informacji 
niezbędnych do realizacji 
obowiązku inwentaryzacji.  

Zapewnia dostęp do systemu i 
możliwość przekazania danych do 

CEEB w formie elektronicznej  

Minister właściwy do spraw gospodarki 
określi, w drodze rozporządzenia:  

1) wzór elektronicznego formularza 
inwentaryzacyjnego 

2) sposób wprowadzania danych i 
informacji do ewidencji 

– uwzględniając zakres danych i informacji 
wprowadzanych do ewidencji oraz ich 

zapisywanie w systemie 
teleinformatycznym obsługującym 

ewidencję.  

Elektroniczny formularz inwentaryzacyjny 

 

 



 organom Inspekcji Ochrony Środowiska 
 organom nadzoru budowlanego 
 ministrowi właściwemu do spraw środowiska 
 Narodowemu Funduszowi Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej 
 Głównemu Urzędowi Statystycznemu 
 instytutom badawczym 
 Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i 

Zarządzania Emisjami – IOŚ  
 uczelnie wyższe ministrowi właściwemu do 

spraw energii; 
 ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych 
 organom Krajowej Administracji Skarbowej; 
 ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych 
 
 

Podmiotom wskazanym w 
ustawie - do realizacji 

ustawowych zadań – w systemie 
CEEB w postaci elektronicznej 

 ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

 gminnym i miejskim ośrodkom pomocy społecznej 
 Bankowi Gospodarstwa Krajowego 
 wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta 
 Starostom 
 sejmikom województwa 
 marszałkom województwa 
 wojewodom 
 Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 
 regionalnym dyrektorom ochrony środowiska 
 organom lub innym podmiotom udzielającym ze środków publicznych 

finansowania albo dofinansowania: 
• przedsięwzięć termomodernizacyjnych, niskoemisyjnych lub 

remontowych, 
• odnawialnych źródeł energii,  
• innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza; 
– w zakresie realizowanych zadań. 

 
 

Udostępnianie danych 

 

 



Każdemu zainteresowanemu,  
po podaniu danych określonych w 
przepisach wykonawczych 
(rozporządzenie) oraz 
odpowiednim uwierzytelnieniu i 
autoryzacji, dane zgromadzone w 
ewidencji udostępnia się w 
postaci elektronicznej przy użyciu 
systemu teleinformatycznego 
obsługującego ewidencję. 
 

Obywatelom (właścicielowi 
budynku lub lokalu) w formie  

e - usług 

Minister właściwy do spraw gospodarki 
określi, w drodze rozporządzenia 
szczegółowy zakres udostępnianych danych 
oraz informacje, których podanie jest 
wymagane, mając na uwadze konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. 
Planowane  e – usługi: 
 Zamów przegląd kominiarski 
 Zamów inwentaryzację budynku 
 Obsługa CEEB 
 Zapisz się do wykazu osób uprawnionych 

Udostępnianie danych 



Wójt, burmistrz, prezydent miasta 
sporządza elektroniczny protokół z 
kontroli, o której mowa: 
 w art. 379 ust. 1 POŚ w zakresie: 
• źródła spalania paliw o nominalnej 

mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, 
niewymagającego pozwolenia, o 
którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 
1 i 2 albo zgłoszenia, o którym 
mowa w art. 152 ust. 1 ustawy POŚ 

• spełnienia wymagań określonych w 
uchwale, o której mowa w art. 96 
ust. 1 ustawy POŚ 

Jednolity wzór protokołu kontroli, 
ustawowe określenie 

gromadzonych danych 

 w art. 9u ust. 1 ustawy oUPiCZwG w 
zakresie: 

• gospodarowania odpadami komunalnymi 
• pozbywania się nieczystości ciekłych  
– z wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego obsługującego 
ewidencję 

Elektroniczny protokół kontrolny 



Protokół kontroli zawiera: 
 oznaczenie organu kontrolnego 
 datę i miejsce przeprowadzenia 

kontroli 
 numer sprawy 
 dane osoby przeprowadzającej 

kontrolę oraz jej podpis 
 dane osoby kontrolowanej oraz jej 

podpis albo wskazanie przyczyn 
odmowy podpisania 

 zakres kontroli, w tym wskazanie 
nieprawidłowości, jeżeli zostały 
stwierdzone 

 pouczenia 

Jednolity wzór protokołu kontroli, 
ustawowe określenie 

gromadzonych danych 

 Minister właściwy do spraw gospodarki w 
porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór protokołu kontroli, 
mając na uwadze zapewnienie 
poprawności i jednolitości tego protokołu 
oraz zapisywanie danych i informacji w 
systemie teleinformatycznym 
obsługującym ewidencję. 

Elektroniczny protokół kontrolny 



Dane o budynkach i lokalach w zakresie:  
 

 

 

 

 

 

 źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, 

wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu  

   

 źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego na potrzeby 

budynku lub lokalu 

 

 źródła spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 

ustawy Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy 

cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, 

o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 albo zgłoszenia, o 

którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy 

 



Dane o budynkach i lokalach w zakresie:  

 

 

 

 

 

 przeprowadzonej kontroli lub czynności, o której mowa:  

• w art. w art. 379 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w 

zakresie kontroli źródła spalania paliw do 1 MW 

(niewymagających zgłoszenia albo pozwolenia)  

• w art. 9u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach w zakresie kontroli gospodarowania odpadami 

komunalnymi lub odprowadzania nieczystości ciekłych 

• w art. 9 ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w 

zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza 

przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy Prawo 

przedsiębiorców  

 



Dane o budynkach i lokalach w zakresie:  

 

 

 

 

 

 przeprowadzonej kontroli lub czynności, o której mowa:  

• w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o charakterystyce energetycznej 

budynków w zakresie objętym świadectwem charakterystyki 

energetycznej budynków 

• w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o charakterystyce energetycznej 

budynków w zakresie kontroli stanu technicznego systemu 

ogrzewania 

• w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane w 

zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, 

spalinowych i wentylacyjnych) 

 



Dane o budynkach i lokalach w zakresie:  

 

 

 

 

 

 przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej 

premii remontowej, oraz zwrotu takich premii 

 ulgi podatkowej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych 

 udzielonego ze środków publicznych finansowania albo 

dofinansowania: 

• przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć 

niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych 

• odnawialnych źródeł energii 

• innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza 

 

 

 

 



Dane o budynkach i lokalach w zakresie:  

 

 

 

 

 

 przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych 

form wsparcia finansowego ze środków publicznych w 

zakresie: 

• dodatku mieszkaniowego 

• dodatku energetycznego 

• zasiłku celowego na opał 

 

 

 



Szczegółowe dane o budynkach i lokalach (rozporządzenie):  

 

 

 

 

 

 

 adres 
 identyfikator infrastruktury informacji przestrzenniej (idIIP) 
 funkcja ogólna  
 roku budowy  
 liczba kondygnacji 
 średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych  
 obwód budynku  
 grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad 

piwnicą lub garażem  
 grubość ocieplenia stropodachu 



Szczegółowe dane o budynkach i lokalach (rozporządzenie):  

 

 

 

 

 

 grubość ocieplenia dachu  
 stopień ocieplenia ścian zewnętrznych  
 grubość ocieplenia ścian zewnętrznych  
 powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych  
 średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w 

sezonie grzewczym 
 rodzaj źródeł ciepła/spalania paliw/energii elektrycznej 
 nominalna moc cieplna lub elektryczna 
 rodzaj paliwa i jego roczne zużycie 
 rok montażu 
 rok produkcji 

 
 

 



Szczegółowe dane o budynkach i lokalach (rozporządzenie):  

 

 

 

 

 

 przeznaczenie  
 potwierdzenie spełnienia wymagań standardów 

niskoemisyjnych 
 klasa kotła na paliwo stałe 
 sposób podawania paliwa w kotle na paliwo stałe 
 sprawność przy mocy nominalnej kotła na paliwo stałe 
 urządzenie odpylające i jego sprawność w kotle na paliwo 

stałe  
 źródło danych (tabliczka znamionowa, dokumentacja 

techniczno-ruchowa lub inne) 
 
 



Szczegółowe dane o finansowaniu (rozporządzenie):  

 adres budynku lub lokalu, na który udzielono dofinansowania, 
 rodzaj i kwota udzielonego dofinansowania,  
 całkowity koszt przedsięwzięcia, przedmiot i źródło 

dofinansowania,  
 okres trwałości przedsięwzięcia w ramach, którego udzielono 

dofinansowania 
 

 

 

 

 



Dziękuję za uwagę 


