Ankieta dotycząca PROGRAMU MIESZKANIE PLUS
Jest to wstępna niezobowiązująca deklaracja, która pozwoli określić skalę zainteresowania programem Mieszkanie
Plus wśród mieszkańców naszej gminy.
Imię i nazwisko

Kontakt (telefon, e-mail)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb wstępnej deklaracji
udziału w PROGRAMIE MIESZKANIE PLUS zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2016 r. poz. 922)
…………………………………………………
(podpis)

1. Jaki rodzaj umowy najmu Panią/Pana interesuje?
najem bez opcji (najem mieszkania)
najem z opcją dojścia do własności (najem mieszkania z opcją wykupu na własność)
2. Jaka powierzchnia mieszkania najbardziej Panią/Pana interesuje?
do 25 m2 (1pokój)
do 50 m2 (2 pokoje)
do 65 m2 (3 pokoje)
powyżej 65 m2
3. Czy uważa Pani/Pan, że w budynku mieszkalnym powinny znajdować się udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych (np. podjazdy, winda lub ruchoma platforma)?
tak, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną
tak, ponieważ członkiem mojego gospodarstwa domowego jest co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne
tak, mimo iż żaden z członków mojego gospodarstwa domowego nie jest osobą niepełnosprawną,
jest to niezbędne/powszechnie stosowane rozwiązanie architektoniczne
nie, nie jest to konieczne
4. Obecnie zajmowane przez Panią/Pana mieszkanie jest własnością?
wynajmującego (osoba prywatna)

mieszkam niesamodzielnie, wspólnie z rodziną)

zakładową

spółdzielczą

komunalną

posiadam własne mieszkanie

inne ......

5. Czy obecnie stara się Pani/Pan o mieszkanie?
tak, w spółdzielni mieszkaniowej

tak, w urzędzie miejskim (komunalne)

tak, na „wolnym rynku”

nie, nie staram się

6. Jakie są Pani/Pana źródła dochodu?
umowa o pracę na czas nieokreślony

umowa o pracę na czas określony

własna działalność gospodarcza

renta/emerytura

nie mam stałego źródła dochodu
7. Jaka jest liczba osób należących do Pani/Pana gospodarstwa domowego?
1 osoba

2 osoby

3 - 4 osoby

więcej niż 4

8. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/-y miejscem postojowym w garażu?
tak, jestem zainteresowana/-y najmem
tak, jestem zainteresowana/-y najmem garażu z opcją wykupu na własność
nie, nie jestem zainteresowana/-y

9. Miejsce zamieszkania?
Mogilno

poza Mogilnem

