ANKIETA

dla osób zainteresowanych lokalem mieszkalnym
w  ramach programu rządowego „MIESZKANIE PLUS”

Gmina Kozienice planuje wdrożyć rządowy program „Mieszkanie Plus” w ramach którego przewidywana jest budowa mieszkań o charakterze budownictwa wielorodzinnego. 
Niniejsza ankieta, pomoże określić skalę zainteresowania rządowym programem „Mieszkanie Plus”. Państwa opinie i udzielone informacje będą przydatne przy opracowywaniu ewentualnej koncepcji wdrożenia ww. programu. 


Prosimy  wypełnienie powyższej ankiety i dostarczenie jej w terminie  do 30 kwietnia 2019r.  wybierając jedną z poniższych opcji:

do Urzędu Miejskiego w Kozienicach -  ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice 
	e- mailem na adres:  urzad@kozienice.pl, 
	za pośrednictwem sołtysa w swojej miejscowości. 

1. Jaka wielkość mieszkania najbardziej Panią/Pana interesuje? 
	do 30 m² (1 pokój) 

do 45 m² (2 pokoje)
	do 56 m² (3 pokoje) 
	powyżej 56 m² 

2. Jaką opcją będzie Pani/Pan zainteresowana(y) w Programie MIESZKANIE PLUS? 
	wynajem 
	wynajem z dojściem do własności 


3. W jakim przedziale mieszczą się miesięczne dochody netto przypadające na jednego członka Pani/Pana gospodarstwa domowego? 
	do 500 zł 
	od 501 zł do 1000 zł 
	 powyżej 1000 zł 


4. 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 dochodów 
	inne ……………………………. 


5. Jaka jest liczba osób należących do Pani/Pana gospodarstwa domowego? 
	do 2 osób 
	powyżej 2 do 4 osób 
	więcej niż 4 osoby 


6. Obecne miejsce zamieszkania? 
	Kozienice

Gmina Kozienice ( poza miastem Kozienice) 
	Poza Gminą Kozienice
7. Czy obecnie stara się Pani/Pan o mieszkanie? 
	tak, z gminnego zasobu komunalnego 
	tak, na „wolnym rynku” 
	nie 


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


9. Jaka jest maksymalna  wysokość czynszu lub wynajmu mieszkania, którą jest Pani/Pan ponosić? 
	powyżej 1500 zł 
	od 1001 zł do 1500 zł 

od 501zł do 1000zł 
do 500zł 

10 . Czy mają Państwo potrzebę przystosowania mieszkania dla potrzeb osoby   
       niepełnosprawnej ruchowo ?
	tak
	nie 


11. Jaki rodzaj usług chcieliby Państwo mieć na osiedlu? 
 (np. warzywniak, piekarnia, sklep spożywczy, sklep mięsny, kawiarnia, restauracja)

	…………………………………………………………..
	 …………………………………………………………..
	 ………………………………………………………….

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.


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.Dół formu

