
Proszę wypełnić pola oznaczone „………………” oraz wstawić „X” w pola wyboru. 
 

Dane osobowe: 

Imię i nazwisko: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: 
……………………………………………...………………… Telefon: 

……………………………………………………………………… 
Dane o nieruchomości: 

Miejscowość: ……………………………………………... Ulica i numer: ……………………………………………...……………………...... 
 

Proszę podać powierzchnię użytkową (ogrzewaną) budynku (m2). ……………………………………………...……………………...... 

Rodzaj budynku:     jednorodzinny wolnostojący    części wspólne budynków mieszkalnych 
Proszę wybrać właściwe 

   lokal w budynku wielorodzinnym o 
dwóch mieszkaniach 

   lokal w budynku wielorodzinnym o 
trzech lub więcej mieszkaniach 

 

Rok budowy:     przed 1945 r.    1945 - 1949   1950 - 1957    1958 - 1964 
Proszę wybrać właściwe 

   1965 - 1974   1975 - 1982    1983 - 1991    1992 - 1997 

    lata 1998 - 2008    2009 - 2014    2015 - 2019    po 2019 roku 
 

Proszę określić stan budynku.   bardzo dobry 
Proszę wybrać właściwe 

  dobry - wymaga drobnych napraw, głównie ze względów estetycznych 

   stan zły - wymaga częściowej termomodernizacji 

  stan bardzo zły - wymaga pełnej termomodernizacji 
 

Jeśli dotyczy, proszę wskazać 
które elementy budynku 
wymagają naprawy.  

 wymiana okien   wymiana źródła ciepła lub ogrzewania 

 wymiana drzwi wejściowych  naprawa stropu, stropodachu lub dachu 

 docieplenie ścian  inne, jakie: ………………………………………….. 
 

Dane o energii: 

Proszę o określenie rodzaju i jego przeznaczenia źródła ciepła. 

Rodzaj źródła  
Ogrzewanie 

Ciepła 
woda 

Ogrzewanie  
+ ciepła woda 

Nie 
występuje 

Kocioł na węgiel, drewno lub biomasa z ręcznym podawaniem paliwa     
Kocioł na węgiel, drewno lub biomasa z automatycznym podajnikiem     
Kominek / koza / ogrzewacz na drewno lub inny rodzaj biomasy       
Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno lub inny rodzaj biomasy)     
Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa     
Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy     
Kocioł olejowy     
Pompa ciepła     
Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny / podgrzewacz przepływowy     
Kolektory słoneczne     
Jaki jest koszt ogrzewania budynku/mieszkania* i podgrzania wody? (w zł/rok) ………………………………………………………………… 

Jaki jest koszt zużycia energii elektrycznej? (w zł/rok) ………………………………………………………………… 

Jaki udział w wydatkach gospodarstwa domowego mają wydatki na energię 
(ogrzewanie, ciepłą wodę, zakup wody)? 

 do 10%  od 10 do 25% 

 od 25 do 50%  powyżej 50% 
Dane o mieszkańcach: 

Proszę określić podstawę 
zamieszkania: 
Proszę wybrać właściwe 

    pełna własność   najem    lokal komunalny  nieuregulowany stan prawny 

   prawo spółdzielcze-własnościowe    prawo lokatorskie spółdzielcze 
 

Proszę podać liczbę osób w gospodarstwie domowym: ……..…………………. , w tym osób niepełnoletnich: 
……………………… 

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 energetyczny?  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 co najmniej jeden z mieszkańców pobiera emeryturę?  TAK  NIE 
 

Proszę wskazać jaki był 
średni miesięczny dochód 
gospodarstwa domowego na 
osobę w poprzednim roku? 

    poniżej 900,- zł na osobę (netto)    od 901,- zł do 1564 zł na osobę (netto) 

  od 1565,- zł do 1873 zł na osobę (netto)    powyżej 1874,- zł na osobę (netto) 

 



ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO W GMINIE NIEPOŁOMICE 

OSTATECZNY TERMIN ODDANIA ANKIET – 15.06.2022 R. 

„wypełnienie ankiety nie zwalnia z ustawowego obowiązku złożenia deklaracji do CEEB” 

KONTAKT: 

• TELEFONICZNY: 721 747 447 

• MAILOWY: niepolomice@niskaemisja.pl 

 

Gmina Niepołomice przystąpiła do opracowania Analizy ubóstwa energetycznego dla Gminy zgodnie  

z przyjętą metodyką udostępnioną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Dane ankietowe dla Gminy Niepołomice pozyskiwać będzie Firma ATsys Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach na 

podstawie umowy zawartej z Gminą Niepołomice. 

Głównym celem opracowania Analizy ubóstwa energetycznego jest oszacowanie skali zjawiska ubóstwa 

energetycznego na terenie Gminy wraz ze wskazaniem ewentualnych możliwości wsparcia finansowego poprzez 

konkretne instrumenty pomocowe. 

Jako definicję ubóstwa energetycznego można przyjąć: „ Ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy gospodarstwo 

domowe nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii do zasilania 

urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków energetycznych i niskiej efektywności 

energetycznej w domu” 

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby do złożenia ankiety w celu zbadania potrzeb i dostosowania 

programów wsparcia dla odbiorców ubogich energetycznie. 

Ankiety są zbierane w terminie do dnia 15.06.2022 r. w następujących formach: 

• Elektronicznie, za pomocą formularza online znajdującego się pod adresem: 
https://www.niskaemisja.pl/link/niepolomice 
 

  
 

• Papierowo w Urzędzie Gminy Niepołomice w godzinach otwarcia. 

• Skanem na maila niepolomice@niskaemisja.pl, 

• Telefonicznie pod numerem: 785 702 804  

Obsługa mieszkańców będzie się odbywała w formie: 

• telefonicznej – pod numerami telefonów: 721 747 447 

• mailowej: niepolomice@niskaemisja.pl  
 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane 
RODO informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, 
32005 Niepołomice 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: 
iod@niepolomice.eu lub telefonicznie 12 250 94 31 

3. Podanie przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych  
z realizacją stosownych zadań; własnych, zleconych oraz porozumień z organami władzy państwowej i samorządowej, 
 w szczególności ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2017 poz.1875) 

4. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest w BIP Miasta i Gminy Niepołomice w zakładce „ochrona danych 
osobowych”, oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice na tablicach ogłoszeń. 
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