
Ankieta MIESZKANIE PLUS

Proszę podkreślić lub wpisać odpowiedź.
  

1. Jaką opcją jest Pani/Pan zainteresowana/y?

 opcja 1 – Wynajem mieszkania
 opcja 2 - Wynajem mieszkania z docelowym wykupem
 inna ….....................................................

2. Jaka wielkość mieszkania najbardziej Panią/Pana interesuje?

 od 25 m2 do 30 m2  od 51 m2 do 60 m2

 od 31 m2 do 40 m2  od 61 m2 do 70 m2 

 od 41 m2 do 50 m2  inna ….......................................

3. Ile pokoi powinno zawierać mieszkanie o wskazanym przez Panią/Pana metrażu? 

 1 pokój  3 pokoje
 2 pokoje  4 pokoje

 

4. Preferuję/my stopień wykończenia lokalu mieszkalnego?

 stan „pod klucz” (gotowe do zamieszkania)
 stan deweloperski (otynkowane, pomalowane, wylewka i wyprowadzone instalacje pod 

urządzenia wodno - kanalizacyjne, centralne ogrzewanie oraz doprowadzona instalacja 
elektryczna, okna i drzwi zewnętrzne)

5. Obecnie zajmowane przez Panią/Pana mieszkanie jest własnością?

 osoby prywatnej  komunalną
 mieszkam niesamodzielnie,               

wspólnie z rodziną
 posiadam własne mieszkanie

 spółdzielczą  inne …....................................................

6. Jakie koszty ponosi Pani/Pan z tytułu czynszu i/lub wynajmu mieszkania?

 nie więcej niż 500 zł

Koszty te dotyczą mieszkania o powierzchni: 

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

 od 500 – 1000 zł
 powyżej 1000 zł
 nie ponoszę żadnych kosztów

 

7. Jakie są Pani/Pana źródła dochodu?

 umowa o pracę na czas nieokreślony  zasiłek dla bezrobotnych
 umowa o pracę na czas określony  nie mam stałego źródła dochodu
 własna działalność gospodarcza  inne …........................................
 renta/emerytura

8. 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

9.  Proszę podać ilość osób wspólnie z Panią/Panem zamieszkujących:

  …............... osób dorosłych,   …............. dzieci (do19 lat)

10. Miejsce Pani/Pana zamieszkania
 Gmina Ostrów Lubelski
 poza Gminą Ostrów Lubelski 

Uwagi :
….........................................................................................................................................................
Dziękujemy za udział w ankiecie.


