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ANKIETA 2 
BADANIE OPINII 

Ankieta do dokumentacji projektowej i opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - mieszkańcy  

 
W związku z lawinowo rosnącymi cenami energii gminy Skierbieszów, Grabowiec, Sitno, 
Miączyn, Stary Zamość, Izbica, Kraśniczyn i Krasnystaw zrzeszone w partnerstwie w ramach 
projektu „W kierunku samowystarczalności energetycznej” finansowanego z Europejskiego 
Instrumentu Miejskiego (ang. European City Facility - EUCF) zamierzają podjąć szereg działań 
związanych z samowystarczalnością energetyczną gmin. By właściwie zaplanować działania 
oraz przygotować dokumentację aplikacyjną prosimy, w ramach badania Państwa opinii, o 
wypełnienie krótkiej ankiety. Część ankiety zawierającej imię i nazwisko proszę wypełnić 
wyłącznie w przypadku zainteresowania udziałem w projekcie instalacji odnawialnych źródeł 
energii. 
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w ankiecie w celu 
realizowanego projektu przez gminę Skierbieszów pod nazwą „W kierunku 
samowystarczalności energetycznej”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.  
 
 

……………………………………………….. 
(data, czytelny podpis) 

 
I.CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 
 

1. Lokalizacja nieruchomości: 
 

Dokładny adres  

Miejscowość, ulica nr domu   
 

 
2. Imię i nazwisko osoby deklarującej udział w projekcie jeśli dotyczy. Wypełniane 

tylko w przypadku zainteresowania uczestnictwem w projekcie instalacji 
odnawialnych źródeł energii: 

 

Deklaruje niniejszym udział w projekcie instalacji odnawialnych źródeł energii:  
  

Imię i nazwisko  

Imię:   



 

 
 Działanie w ramach projektu „W kierunku samowystarczalności energetycznej” finansowanego z Europejskiego 

Instrumentu Miejskiego (ang. European City Facility - EUCF) 

2 

Nazwisko  

Data, czytelny podpis 

 
 
 
 
 

 

 

II. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU: 

1. Rodzaj budynku:  

a) wolnostojący 

b) bliźniak. 

c) szeregowiec, wielorodzinny. 

 

2. Rok budowy (lub orientacyjnie wiek budynku):……………………………………... 

 

3. Powierzchnia użytkowa budynku (w przypadku budynku wielorodzinnego proszę 
podać powierzchnię lokalu): ……………………………………... m2 

 

4. Liczba osób zamieszkujących budynek: ……………………………………. 

 

5. Czy i kiedy wykonana była termomodernizacja budynku w zakresie (możliwe kilka 
odpowiedzi): 

a) ocieplenie dachu/stropu - ..................... rok 

b) ocieplenie ścian - ..................... rok 

c) wymiana stolarki okiennej ........................rok 

d) wymiana stolarki drzwiowej ........................rok 

 

III.CENTRALNE OGRZEWANIE: 

1. Sposób ogrzewania budynku w 2020r. (możliwe kilka odpowiedzi): 

a) ciepło z kotłowni lokalnej     

b) ogrzewanie elektryczne     

c) ogrzewanie gazowe      

d) kocioł na węgiel      

e) kocioł olejowy      

f) kocioł na biomasę      

g) pompa ciepła      

h) kolektory słoneczne      

i) inne, jakie? ………………..     
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2. Roczne zużycie paliwa w 2020r. (możliwe kilka odpowiedzi): 

a) węgiel (tony)…………….. 

b) gaz (m3)………..... 

c) olej opałowy (litr)…………..     

d) drewno (kg) ……………..     

e) inne, jakie (ilość i jednostka)..........    

 

IV. CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 

1. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u) (możliwe kilka odpowiedzi):: 

a) kotłownia gazowa 

b) kotłownia olejowa 

c) kotłownia węglowa 

d) kotłownia na drewno 

e) elektrycznie (bojler, podgrzewacz przepływowy) 

f) gaz z butli 

g) solary 

h) inne/ jaki?:………………………………………………………… 

 

2. Roczne zużycie ciepłej wody użytkowej w 2020r.: 

a) roczne zużycie ( m3).............    

 

V. OŚWIETLENIE BUDYNKU 

1. Sposób oświetlenia budynku w 2020r.  (możliwe kilka odpowiedzi)::  
     

a) żarówki tradycyjne 
b) energooszczędne świetlówki 
c) LED      

 

 

VI. ENERGIA ELEKTRYCZNA 

1. Roczne zużycie energii elektrycznej w 2020r. 

a) roczne zużycie (kWh)................... 

 

 

VII. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

1. Czy w budynku zainstalowane jest OZE na potrzeby c.w.u?: 

a) TAK 

b) NIE 
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2. Proszę wskazać rodzaj zainstalowanego OZE i rok instalacji (możliwe kilka 
odpowiedzi):  

a) kolektory słoneczne .......................rok 

b) pompa ciepła...................................rok 

c) panele fotowoltaiczne……………………rok 

d) inne, jakie?.........................................rok 

 

 

VIII.  UDZIAŁ W PROJEKCIE OZE (wypełnia osoba zainteresowana udziałem w projekcie 
instalacji OZE) 

1. Czy planują Państwo udział w projekcie realizowanym przez samorząd obejmującym 
instalacje odnawialnych źródeł energii ?: 

a) TAK 

b) NIE 

 

2. Rodzaj OZE planowanego do wykorzystania (możliwe kilka odpowiedzi): 

a) kolektory słoneczne 
b) pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej 
c) pompy ciepła do ogrzewania domu 
d) panele fotowoltaiczne ( również z opcją magazynów energii) 
e) piece na biomasę 
f) Inne (jakie?)……………………. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 
1. Administratorem jest Wójt Gminy Skierbieszów (ul. Rynek 1, 22-420 Skierbieszów, adres e-
mail: skierbieszow@zgwrp.org.pl ; nr tel.: 84 621 36 08) 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  
3. Dane osobowe będą przetwarzane ww. celu realizacji projektu „W kierunku 
samowystarczalności energetycznej” finansowanej z Europejskiego Instrumentu Miejskiego 
(ang. European City Facility - EUCF).  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, 
której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne.  
5. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać 
profilowaniu. 
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) 
podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, 
jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora – w szczególności partnerom projektu, oraz wykonawcom części zamówienia 
związanych z OZE dla mieszkańców  2) pracownikom Administratora. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania 
tj. na czas  realizacji projektu oraz projektu OZE dla mieszkańców bądź z uwzględnieniem 
konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą 
cofnie zgodę. 
8. Ma Pan/Pani prawo: 
- dostępu do swoich danych osobowych; 
- sprostowania nieprawidłowych danych; 
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 
RODO; 
- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
9. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 
Warszawa. 
 
*Rozporządzenie 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). 
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