
ANKIETA

dotycząca identyfikacji i rozwoju instrumentów przyczyniających się do redukcji ubóstwa energetycznego w
Polsce – analiza ubóstwa energetycznego prowadzona przez Gminę Lanckorona zgodnie z zapisami Programu

ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, 
przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r.

1. Data wypełnienia ………………………………………………………………………………..

2. Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę…………………………………………………...

3. Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………..

4. Rodzaj budynku:
a) jednorodzinny wolnostojący
b) lokal w budynku wielorodzinnym o dwóch mieszkaniach
c) lokal w budynku wielorodzinnym o trzech lub więcej mieszkaniach

5. Powierzchnia budynku w m²:
……………………………………………………………………………………………………..

6. Rok budowy budynku:
……………………………………………………………………………………………………..

7. Czy budynek należy do spółdzielni mieszkaniowej?
TAK / NIE

8. Czy budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej?
TAK  /  NIE

9. Stan budynku:
a) bardzo dobry
b) stan dobry - wymaga drobnych napraw i remontów, głównie ze względów estetycznych 
c) stan zły - wymaga częściowej termomodernizacji
d) stan bardzo zły - wymaga pełnej termomodernizacji 

10. Wybierz elementy, które wymagają naprawy/zmiany:
a) wymaga wymiany okien 
b) wymaga wymiany drzwi wejściowych
c) wymaga naprawy stropu, stropodachu lub dachu
d) wymaga docieplenia ścian
e) wymaga wymiany źródła ciepła lub instalacji ogrzewania
f) Inna odpowiedź:
……………………………………………………………………………………………………

11. Podstawa zamieszkania:
a) pełna własność
b) spółdzielcze-własnościowe
c) lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu
d) lokal komunalny
e) najem
f) nieuregulowany stan prawny



12. Czy kwestie własnościowe są uregulowane?
TAK  /  NIE

13. Liczba osób w gospodarstwie domowym ……………………………………………………….

14. Liczba osób niepełnoletnich w gospodarstwie domowym:……………………………………

15. Czy uzyskiwane jest świadczenie 500+?          
TAK  /  NIE

16. Czy co najmniej jeden z mieszkańców otrzymuje dodatek mieszkaniowy?      
TAK  /  NIE

17. Czy co najmniej jeden z mieszkańców otrzymuje dodatek energetyczny?       
 TAK  /  NIE

18. Czy co najmniej jeden z mieszkańców otrzymuje zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy 
lub inne rodzaje zasiłków/dodatków?
TAK  /  NIE

19. Czy w gospodarstwie domowym są osoby niepełnosprawne?
TAK  /  NIE

20. Czy w gospodarstwie domowym osoby niepełnosprawne są niepełnoletnie?
TAK  /  NIE

21. Czy osoby niepełnosprawne wymagają stałej pomocy opiekuna, który musiał (z tego powodu) 
zrezygnować z pracy?
TAK  /  NIE 

22. Czy co najmniej jeden z mieszkańców pobiera emeryturę?
TAK  /  NIE

23. Jaki był średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego na osobę w poprzednim roku? 
a) poniżej 1400 zł
b) pomiędzy 1400 zł a 1960 zł
c) pomiędzy 1960 zł a 2200 zł
d) powyżej 2200 zł

24. Podaj źródło ciepła (urządzenia służącego do wytwarzania ciepła):
a) Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa

jaka jest jego funkcja?
zaznacz:

jaka klasa kotła? zaznacz:
jaki jest rodzaj stosowanego

paliwa? zaznacz:

ogrzewanie, Poniżej klasy 3 lub brak informacji węgiel kamienny
ciepła woda, Klasa 3 węgiel brunatny
ogrzewanie+ciepła woda Klasa 4 drewno kawałkowe

Klasa 5 pellet
kocioł wg Ekoprojektu inny rodzaj biomasy



    b) Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym 
podawaniem paliwa 

jaka jest jego funkcja?
zaznacz:

jaka klasa kotła? zaznacz:
jaki jest rodzaj stosowanego

paliwa? zaznacz:

ogrzewanie, Poniżej klasy 3 lub brak informacji węgiel kamienny
ciepła woda, Klasa 3 węgiel brunatny
ogrzewanie+ciepła woda Klasa 4 drewno kawałkowe

Klasa 5 pellet
kocioł wg Ekoprojektu inny rodzaj biomasy

 

c) Kominek / koza / ogrzewacz na drewno lub inny rodzaj biomasy. 
Jaka jest jego funkcja? zaznacz:

ogrzewanie ciepła woda ogrzewanie+ciepła woda

d) Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno lub inny rodzaj biomasy):
Jaka jest jego funkcja? zaznacz:

ogrzewanie ciepła woda ogrzewanie+ciepła woda

e) Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa.
Jaka jest jego funkcja? zaznacz:

ogrzewanie ciepła woda ogrzewanie+ciepła woda

f) Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy. 
Jaka jest jego funkcja? zaznacz:

ogrzewanie ciepła woda ogrzewanie+ciepła woda
 

g) Kocioł olejowy. Jaka jest jego funkcja? zaznacz:

ogrzewanie ciepła woda ogrzewanie+ciepła woda

h) Pompa ciepła. Jaka jest jej funkcja? zaznacz:

ogrzewanie ciepła woda ogrzewanie+ciepła woda

i) Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny / podgrzewacz elektryczny przepływowy
Jaka jest jego funkcja? zaznacz:

ogrzewanie ciepła woda ogrzewanie+ciepła woda

j) Sieć ciepłownicza. Jaka jest jej funkcja? zaznacz:

ogrzewanie ciepła woda ogrzewanie+ciepła woda
 

k) Kolektory słoneczne. Jaka jest ich funkcja? zaznacz: 

ogrzewanie ciepła woda ogrzewanie+ciepła woda

25. Podaj lokalizację źródeł ciepła (urządzenia służącego do wytwarzania ciepła)



a) W lokalu mieszkalnym  
b) W budynku poza lokalem mieszkalnym (np. w kotłowni)  
c) Poza budynkiem

26. Jaki jest roczny koszt ogrzewania budynku/mieszkania i podgrzania wody?..........................złotych

27. Jaki jest roczny koszt energii elektrycznej?..........................................................................złotych

28. Według opinii mieszkańca koszty energii (ciepło i prąd) są:
1 - niskie: nie stwarzają problemu
2 - średnie: są miesiące, w których koszty energii są bardziej odczuwalne w budżecie 
      domowym 
3 - wysokie: ale pomimo trudnej sytuacji istnieje możliwość opłacenia rachunków
4 - bardzo wysokie: są miesiące, w których nie ma możliwości zapłacenia rachunków kosztem
     innych potrzeb
5 - nieosiągalne: gospodarstwo domowe jest zadłużone w spłacie rachunków lub musi  
    zmniejszać znacznie zużycie energii ze względu na wysokie koszty opłat

29. Według opinii mieszkańca w mieszkaniu/ w domu jest:
 1 - zawsze temperatura w budynku/mieszkaniu jest odpowiednia lub szybko mogę poprawić 
odczuwalny komfort cieplny
 2 - zazwyczaj temperatura w budynku/mieszkaniu jest odpowiednia, ale nie mam problemu w jej 
zapewnieniu
 3 - są dni kiedy trudno uzyskać komfortową temperaturę w budynku/mieszkaniu 
 4 - bardzo często w budynku/mieszkaniu jest zbyt ciepło lub zbyt zimno
 5 - nigdy nie udało mi się uzyskać komfortowej temperatury w budynku/mieszkaniu

KLAUZULA INFORMACYJNA 

o ochronie danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i
ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO”, iż: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lanckorona, reprezentujący Gminę
Lanckorona.  Z  Administratorem  można  kontaktować  się  pod  adresem  siedziby:  Urzędu  Gminy
Lanckorona 34-143 Lanckorona ul. Krakowska 8 oraz pod adresem e-mail:  iod@lanckorona.pl.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem
e-mail: iod@lanckorona.pl. 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia  analizy ubóstwa energetycznego
wśród mieszkańców Gminy  Lanckorona,  zgodnie  z  wytycznymi  Programu ochrony powietrza  dla
województwa małopolskiego, utworzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.). Wobec powyższego,
podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  konieczność  wypełnienia  obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacja zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1
lit. c, e RODO). 



IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1.  Odbiorcami  Pani/Pana  danych osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Urząd Marszałkowski.

2. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu
określonych  przez  Administratora  –  przy  czym  takie  podmioty  przetwarzają  dane  wyłącznie  na
podstawie umowy z Administratorem.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich
regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację
dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

VI.  INFORMACJE  O  WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI  PODANIA  DANYCH  ORAZ
KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt III. 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

1)  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  czyli  prawo  do  uzyskania  potwierdzenia  czy
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2)  sprostowania  danych,  jeżeli  dane  przetwarzane  przez  Administratora  są  nieprawidłowe  lub
niekompletne,

3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, – w przypadkach i na warunkach określonych
w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych lub poprzez kontakt z Administratorem Danych.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada  Pani/Pan prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy
uzasadnione jest,  że  Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane są  przez  Administratora  niezgodnie  z
przepisami RODO. 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  w  formie
profilowania. 

X.  PRZEKAZYWANIE  DANYCH  OSOBOWYCH  DO  PAŃSTWA  TRZECIEGO  LUB
ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej. 


