ANKIETA
dla osób zainteresowanych lokalem mieszkalnym w ramach programu rządowego
MIESZKANIE PLUS
Przykładowe wielkości mieszkania oraz koszty czynszowe za wynajem(bez mediów)
Metraż
mieszkania
(w m2)
30 m2
45 m2
55 m2

Liczba
pokoi

Przykładowa cena
wynajmu mieszkania
(16,50 zł/ m2)

Przykładowa cena
wynajmu z opcją
wykupu (27,00 zł/ m2)

1
2
3

495 zł/miesiąc
742 zł/miesiąc
907 zł/miesiąc

810 zł/miesiąc
1215 zł/miesiąc
1485 zł/miesiąc

Opcja wynajmu z dojściem do własności jest wyliczona na okres 30 lat.

1. Jaki rodzaj umowy najmu Pana/Panią interesuje?
□ najem bez opcji (sam najem mieszkania 16,50 zł/ m2)
□ najem z opcją wykupu (najem mieszkania z opcją wykupu na własność 27,00 zł/ m2)

2. Jaka wielkość mieszkania najbardziej Pana/nią interesuje (uwzględniając koszty
czynszu w/w)?
□ do 30m2 (1 pokój)
□ do 45m2 (2 pokoje)
□ do 55m2 (3 pokoje)

3.
□
□
□

Czy obecnie stara się Pan/i o mieszkanie ?
tak, z gminnego zasobu komunalnego
tak, na „wolnym rynku”
nie

4.
□
□
□
□

Jakie koszty miesięcznie ponosi Pan/i z tytułu czynszu lub wynajmu mieszkania?
nie ponoszę żadnych kosztów
nie więcej niż 500zł
od 501zł do 1000zł
powyżej 1000zł

5. W jakim przedziale mieszczą się miesięczne dochody netto przypadające na jednego
członka Pana/i gospodarstwa domowego ?
□ do 500zł
□ od 501zł do 1000zł
□ od 1001zł do 1500 zł
□ powyżej 1500 zł

6.
□
□
□

Obecne miejsce zamieszkania?
Jaworzyna Śląska – miasto
Jaworzyna Śląska – wieś
poza Gminą Jaworzyna Śląska

7. Jaka jest liczba osób należących do Pana/i gospodarstwa domowego ?
□ ……………………………….

8.
□
□
□
□
□
□

Jakie są Pana/i źródła dochodu ?
umowa o pracę na czas nieokreślony
umowa o pracę na czas określony
własna działalność gospodarcza
renta/emerytura
nie mam stałego źródła dochodu
inne ………………………………....

Zwracamy uwagę, że ankieta nie jest wnioskiem o wynajem mieszkania. Ma jedynie
na celu zebranie wstępnych informacji i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji Programu Mieszkanie Plus (rozporządzenie parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych) (Dz.U.UE.L z 2016r. Nr 119, str. 1).
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz, że są
one zgodne z prawdą.
Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………….
Tel./e-mail …………………………………………………………………………………….
Podpis ……………………………………………. Data …………………………………….

