Analiza problemu ubóstwa energetycznego – ankieta
Dane o budynku
Adres budynku: ______________________________
Rodzaj budynku:





Imię i nazwisko ankietowanego ___________________

jednorodzinny wolnostojący
lokal w budynku wielorodzinnym o dwóch mieszkaniach
lokal w budynku wielorodzinnym o trzech lub więcej mieszkaniach

Powierzchnia budynku (m2): __________
Rok budowy budynku (może być szacunkowo – np. lata '80-te): _________
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, głównie ze względów estetycznych
stan zły – wymaga częściowej termomodernizacji
stan bardzo zły – wymaga pełnej termomodernizacji

Elementy, które
wymagają
naprawy/zmiany:








wymaga wymiany okien
wymaga wymiany drzwi wejściowych
wymaga naprawy stropu/stropodachu/ dachu
wymaga docieplenia ścian
wymaga wymiany źródła ciepła lub instalacji ogrzewania
inne: _________________________
Dane o mieszkańcach

Podstawa zamieszkania:  pełna własność
c lokal komunalny

 spółdzielcze – własnościowe
 najem

c lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu
 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 inny rodzaj zasiłku?

 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 na członka gospodarstwa domowego w 2021r?

_______________

Dane o energii
Czy dla podanego adresu została złożona deklaracja Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków? Jeśli nie, należy złożyć
deklarację do 30 czerwca 2022r. Niezłożenie dokumentu może wiązać się z karą finansową.
Źródła ciepła znajdujące się i używane z budynku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

kocioł na paliwo stałe – ręczne podawanie paliwa
kocioł na paliwo stałe – automatyczny podajnik
kominek/koza
piec kaflowy
trzon kuchenny/ piecokuchnia
kocioł gazowy/bojler gazowy
kocioł olejowy
pompa ciepła
ogrzewanie elektryczne/ bojler elektryczny
kolektory słoneczne

Klasa kotła (1-5 lub brak Służy do
Służy do
inf.)
ogrzewania c. w. u.
1. ______
2. ______
3. ______
4. ______
5. ______
6. ______
7. ______
8. ______
9. ______
10. _____

Wykorzystywany opał:
 węgiel i paliwa węglopochodne  drewno  pellet drzewny  inny rodzaj biomasy  gaz























 nie dotyczy

Lokalizacja źródła ciepła: w lokalu mieszkalnym w budynku poza lokalem mieszkalnym (np. w kotłowni) poza budynkiem

Jaki jest koszt ogrzewania budynku i podgrzania wody? ___________________ zł rocznie
Jaki jest koszt energii elektrycznej? ____________________ zł rocznie
Według opinii mieszkańca koszty energii (ciepło i prąd) są:
 niskie – nie stwarzają problemu
 średnie – są miesiące, w których koszty energii są bardziej odczuwalne w budżecie domowym
 wysokie – ale pomimo trudnej sytuacji istnieje możliwość opłacenia rachunków
 bardzo wysokie – są miesiące, w których nie ma możliwości opłacenia rachunków kosztem innych potrzeb
 nieosiągalne – gospodarstwo domowe jest zadłużone w spłacie rachunków lub musi zmniejszać zużycie energii ze względu
na wysokie koszty opłat
Według opinii mieszkańca w domu jest:
 zawsze odpowiednia temperatura lub szybko można ją poprawić
 zazwyczaj temperatura jest odpowiednia i nie mam problemu w jej zapewnieniu
 są dni kiedy trudno zapewnić odpowiednia temperaturę
 bardzo często w mieszkaniu jest zbyt ciepło lub zbyt zimno
 nigdy nie udało mi się uzyskać komfortowej temperatury
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO),
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipnica Murowana z siedzibą w Urzędzie Gminy Lipnica
Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu
mailowego: gmina@lipnicamurowana.pl lub numeru telefonu 14 634 85 50.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu
Gminy w Lipnicy Murowanej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Patrycja Powroziewicz - Wrona, kontakt możliwy jest przez
adres e-mail: odo@lipnicamurowana.pl, pocztą na adres wskazany powyżej w punkcie 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO (tj. jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
i przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), w celu przygotowania analizy
problemu ubóstwa energetycznego w gminie, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski, o którym
mowa w art. 91 ust. 7a pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.
zm.) oraz zgodnie z wytycznymi Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego (Uchwała Nr XXV/373/20
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego).
b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ( tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę), w celu wsparcie mieszkańców gminy
dotkniętych ubóstwem energetycznym.
1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby
prowadzonych przez nie postępowań, osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty zewnętrzne
realizujące usługi na rzecz Administratora na podstawie podpisanej umowy.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
3. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Podanie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo :
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,
c) usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach
sprawowania władzy publicznej.
f) odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1. lit. a) RODO bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem realizacji
wsparcia mieszkańców gminy dotkniętych ubóstwem energetycznym.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących
Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są
w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
(Data i podpis osoby ankietowanej)…………………………................................................................

