
K w e s t i o n a r i u s z

I.    Sposób wypełnienia ankiety
    1. W jaki sposób chce Pan/Pani wypełnić ankietę?
    □ anonimowo □ podając swoje dane

II. Metryczka
    Imię i nazwisko
     ...........................................................................................................................................
    Miejscowość.............................................................................Ulica...................................
    Kod pocztowy.........................Numer budynku/lokalu......................................………….....

III. Dane budynku
 (W tej części ankiety pytamy o podstawowe informacje o ankietyzowanym budynku.   Jeżeli nie znasz 
odpowiedzi na któreś z pytań zostaw je puste, lub wpisz orientacyjną lub prawdopodobną wartość (np. rok 
budowy budynku: lata 60-te)

1. Rodzaj budynku
□ jednorodzinny □ jednorodzinny w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej
□ lokal w budynku wielorodzinnym □ 
inny ...............................................................................................…
2. Rok budowy budynku
..............................................................................................................................................
3. Czy budynek należy do wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej □ TAK □ NIE
4. Wybierz elementy budynku, które Twoim zdaniem wymagają remontu
□ okna                □ drzwi wejściowe (zewnętrzne)                        □ dach lub strop
□ ściany zewnętrzne (remont elewacji lub ocieplenie)                   □ źródło ciepła
□ instalacja grzewcza / instalacja centralnego ogrzewania          
□inne......................................................…

IV. Dane Mieszkańców
(W tej części ankiety pytamy o sprawy związane z pobieranymi świadczeniami i uzyskiwanych dochodach. 
Jeżeli nie znasz odpowiedzi na któreś z pytań lub nie chcesz na nie odpowiadać, zostaw je puste, lub wpisz 
orientacyjną lub prawdopodobną wartość (np. średni dochód gospodarstwa na osobę: 1500-2000 zł))

1. Podstawa zamieszkania w budynku (lub lokalu w przypadku budynku wielorodzinnego)
□ własność
□ prawo spółdzielcze-własnościowe
□ lokatorskie prawo spółdzielcze lokalu
□ lokal komunalny/mieszkanie socjalne 
□ najem
□ umowa dożywotnia 
□inne............................................
2. Czy kwestie własnościowe budynku są uregulowane?   □ TAK     □ NIE      □ NIE WIEM
3. Liczba osób zamieszkująca w budynku (lub lokalu w przypadku budynku 
wielorodzinnego)?
................................................................................................................................................
4. Liczba osób niepełnoletnich zamieszkująca w budynku (lub lokalu w przypadku budynku
wielorodzinnego)?
................................................................................................................................................
5. Czy pobierane jest świadczenie 500+?   □ TAK     □ NIE       □ NIE WIEM
6. Czy co najmniej jeden z mieszkańców otrzymuje dodatek mieszkaniowy?
                                                                            □ TAK      □ NIE       □ NIE WIEM



7. Czy co najmniej jeden z mieszkańców otrzymuje dodatek energetyczny?
                                                                            □ TAK      □ NIE       □ NIE WIEM
8. Czy co najmniej jeden z mieszkańców otrzymuje zasiłek celowy?
                                                                            □ TAK      □ NIE       □ NIE WIEM
9. Czy co najmniej jeden z mieszkańców pobiera emeryturę?
                                                                            □ TAK      □ NIE       □ NIE WIEM
10. Czy budynku (lub lokalu w przypadku budynku wielorodzinnego) zamieszkują osoby
niepełnosprawne?                                       □ TAK      □ NIE       □ NIE WIEM
11. Czy budynku (lub lokalu w przypadku budynku wielorodzinnego) zamieszkują osoby
niepełnosprawne niepełnoletnie?                □ TAK     □ NIE       □ NIE WIEM
12. Czy jeżeli w budynku lub lokalu zamieszkują osoby niepełnosprawne to czy wymagają 
stałej pomocy opiekuna?                                □ TAK   □ NIE   □ NIE WIEM   □ NIE DOTYCZY
13. Jaki jest średniomiesięczny dochód gospodarstwa domowego na osobę? ……….......

V. Dane o energii
(W tej części ankiety pytamy o zużycie i koszty energii elektrycznej. Jeżeli nie znasz odpowiedzi na któreś z 
pytań lub nie chcesz na nie odpowiadać, zostaw je puste, lub wpisz orientacyjną lub prawdopodobną 
wartość (np. średni koszt energii elektrycznej miesięczne: 150-200 zł))

1. Jakie źródło ciepła znajduje się w budynku (lub lokalu w przypadku budynku
wielorodzinnego)? - można zaznaczyć więcej niż jedno.
□ Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem 
paliwa
□ Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym 
podawaniem
paliwa
□ Kominek lub koza             □ Piec kaflowy                       □ Piecokuchnia lub trzon kuchenny
□ Kocioł gazowy lub bojler gazowy lub ogrzewacz przepływowy na gaz
□ Kocioł olejowy                 □ Pompa ciepła powietrzna   □ Pompa ciepła gruntowa
□ Ogrzewanie elektryczne lub bojler elektryczny lub ogrzewacz przepływowy elektryczny
□ Przyłączenie do sieci ciepłowniczej
□ Przyłączenie do kotłowni lokalnej (obsługującej kilka budynków)
□ Kolektory słoneczne
□ inne .........................................................................................................

2. Jeżeli źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, to jaka jest jego klasa?
□ Poniżej 3 klasy    □ 3 klasy                        □ 4 klasy
□ 5 klasy                  □ klasy ekoprojektu        □ Nie wiem        □ Inne...................................…..

3. Jeżeli źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, to gdzie jest ono zlokalizowane?
□ W budynku mieszkalnym (np. w wyodrębnionym pomieszczeniu - kotłowni lub palarni)
□ Poza budynkiem mieszkalnym (np. w wyodrębnionej kotłowni lub garażu)
□ Inna odpowiedź ...............................................................................................……………..

4. Jeżeli źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, to jaki jest jego rok produkcji?
...........................................................................................................................................….

5. Wybierz rodzaje stosowanego paliwa
□ węgiel kamienny      □ 3 węgiel brunatny        □ ekogroszek           □ drewno
□ pellet                        □ inna odpowiedź.............................................................................…

6. Jaki jest roczny koszt ogrzania budynku lub lokalu (zł/rok)
................................................................................................................................................



7. Jaki jest roczny koszt energii elektrycznej w budynku lub lokalu (zł/rok)
................................................................................................................................................

8. Według Twojej opinii wydatki na energię są
□ 1 - niskie: nie stwarzają problemu aby je pokryć
□ 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

9. Według Twojej opinii w domu (lub mieszkaniu) jest:
□ 1 - zawsze temperatura odczuwalna jest odpowiednia lub szybko mogę poprawić 
komfort cieplny jeżeli mam taką potrzebę
□ 2 - zazwyczaj temperatura odczuwalna jest odpowiednia aczkolwiek nie zawsze (np. w 
bardzo mroźne dni mam problem z ogrzewaniem)
□ 3 - są dni kiedy trudno uzyskać komfortową temperaturę
□ 4 - bardzo często jest zbyt ciepło lub zbyt zimno
□ 5 - tylko sporadycznie panuje komfortowa temperatura

10. Uwagi
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................……

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 zwane RODO), w związku z przeprowadzeniem analizy
skali ubóstwa energetycznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej reprezentujący Gminę Dąbrowa Tarnowska
 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34,  33-200 Dąbrowa Tarnowska. 
2. W sprawie swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, przesyłając e-mail na 

adres: iod@dabrowatar.pl lub pod numerem telefonu: tel.: (14) 642-27-75.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia analizy skali ubóstwa energetycznego  na terenie Gminy  

Dąbrowa Tarnowska, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze) w związku z art. 91 ust. 7a pkt 8 Prawo Ochrony Środowiska.

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt 3. Odmowa  podania danych może być równoznaczna 
z późniejszym brakiem możliwości podjęcia działań naprawczych skierowanych do osób ubogich energetycznie oraz udziału  
w programach wsparcia.

5. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom przetwarzającym z którymi Administrator ma podpisane umowy przetwarzania danych.

6.  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia  
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora - przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane.


