
Ankieta diagnozy problemu ubóstwa energetycznego 
 

Dane wstępne 

Data wypełnienia:    

Osoba przeprowadzająca wywiad:    

Imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadzono wywiad:    

Numer telefonu ankietowanego: _ 

Skąd przeprowadzający wywiad pozyskał informację o ankietowanym: 
□ OPS □ Urząd Miasta □ Starostwo Powiatowe □ CEEB □ Baza inwentaryzacyjna □ Burmistrz □ Kościół □ 
Caritas □ Sąsiedzi □ Ankietowany sam się zgłosił □ OSD □ Inne:   

Dane o budynku 

Adres budynku:   

Rodzaj budynku: 
□ jednorodzinny wolnostojący 
□ lokal w budynku wielorodzinnym o dwóch mieszkaniach 
□ lokal w budynku jednorodzinnym o trzech lub więcej mieszkaniach 
□ części wspólne budynków mieszkalnych 

Powierzchnia budynku (m2)  
 

Rok budowy budynku: 
□ <1945 □1945-1949 □1950-1957 □ 1958-1964 □ 1965-1974 □ 1975-1982 
□ 1983-1991 □ 1992-1997 □ 1998-2008 □ 2009-2014 □ 2015-2019 □ >2019 

Czy budynek należy do spółdzielni mieszkaniowej? □TAK □NIE 

Czy budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej? □TAK □NIE 

Stan budynku: 
□ stan bardzo dobry 
□ stan dobry - wymaga drobnych napraw i remontów, głównie ze względów estetycznych 
□ stan zły - wymaga częściowej termomodernizacji 
□ stan bardzo zły - wymaga pełnej termomodernizacji 

Wybierz elementy, które wymagają naprawy/zmiany 
□ wymaga wymiany okien □ wymaga wymiany drzwi wejściowych 
□ wymaga wymiany stropu, stropodachu lub dachu □ wymaga docieplenia ścian 
□ wymaga wymiany źródła ciepła lub instalacji ogrzewania □ Inne:   

Dane o mieszkańcach 

Podstawa zamieszkania: 
□ pełna własność □ spółdzielcze – własnościowe □ lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu 
□ lokal komunalny □ najem □ nieuregulowany stan prawny 

Czy kwestie własnościowe są uregulowane? □ TAK □ NIE 

Liczba osób w gospodarstwie domowym:   
Liczba osób niepełnoletnich w gospodarstwie domowym:     

Czy uzyskiwane jest świadczenie 500+? □ TAK □ NIE 

Czy co najmniej jeden z mieszkańców otrzymuje dodatek mieszkaniowy? □ TAK □ NIE 

Czy co najmniej jeden z mieszkańców otrzymuje dodatek osłonowy? □ TAK □ NIE 

Czy co najmniej jeden z mieszkańców otrzymuje zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy lub inne rodzaje 
zasiłków/dodatków? □ TAK □ NIE 
Czy w gospodarstwie domowym są osoby niepełnosprawne □ TAK □ NIE 

Czy w gospodarstwie domowym osoby niepełnosprawne są niepełnoletnie □ TAK □ NIE 

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

Czy co najmniej jeden z mieszkańców pobiera emeryturę? □ TAK □ NIE 

Jaki był średni miesięczny dochód gospodarstwa 
domowego na osobę w poprzednim roku? 

□ <1 400 zł □ 1400 zł – 1960 zł 
□ 1960zł -2200 zł □ >2200 zł 



Dane o energii 

Czy dla podanego powyżej adresu została złożona deklaracja do CEEB? Jeśli nie, należy uzupełnić deklarację 
do 30 czerwca 2022. Niezłożenie dokumentu w terminie wiąże się z nałożeniem kary finansowej! 

Podaj lokalizację źródeł ciepła (urządzenia służącego do wytwarzania ciepła): 
□ W lokalu mieszkalnym 
□ W budynku poza lokalem mieszkalnym (np. w kotłowni) 
□ Poza budynkiem 

Jaki jest koszt ogrzewania budynku/mieszkania i podgrzania wody?    

Jaki jest koszt energii elektrycznej?    

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 

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 

Zgodnie z art. 13 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 – dalej: „RODO”) w związku z przeprowadzeniem analizy skali ubóstwa energetycznego w gminie 

Nawojowa, informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33 – 335 Nawojowa, reprezentowana przez Wójta 
Gminy Nawojowa – dr inż. Stanisława Kiełbasę,  

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nawojowa możliwy jest pod numerem tel. +48 18 445 70 68 lub adresem email 
iod@nawojowa.pl, 

3. organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, numer tel.: 22 860 70 86, gdzie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi, jeśli stwierdzą Państwo, że 
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  w celu przeprowadzenia analizy skali ubóstwa 
energetycznego w gminie Nawojowa, 

5. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane - podstawą 
do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa; administrator w uzasadnionych prawem przypadkach może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji 
międzynarodowej, 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną (JRWA), 
8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia 

zapomnianym)  lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie*, 

9. w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne 

profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, 

10. administrator  oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, 
a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada. 

UWAGA*: 

Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego 
w postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie 
zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

mailto:iod@nawojowa.pl

