ANKIETA
dla osób zainteresowanych lokalem mieszkalnym
w ramach programu rządowego „MIESZKANIE PLUS”
1. Płeć


kobieta



mężczyzna

2. Przedział wiekowy


18 – 30



31 – 40



41 – 50



powyżej 50

3. Wykształcenie


podstawowe



zawodowe



średnie



wyższe

4. Jaka jest liczba osób należących do Pani/Pana gospodarstwa domowego?


1 osoba



2 osoby



od 3 do 4 osób



powyżej 4 osób

5. Jaka jest liczba dzieci w Pani/Pana gospodarstwie domowym?


nie posiadam dzieci



1 dziecko



2 dzieci



3 dzieci



powyżej 3 dzieci

6. Czy członkiem Pani/Pana gospodarstwa domowego jest osoba niepełnosprawna?


tak



nie

7. Jakie jest Pani/Pana miejsce zamieszkania?


na terenie Gminy Miasto Leżajsk



poza terenem Gminy Miasto Leżajsk

8. Jaką opcją będzie Pani/Pan zainteresowana(y) w Programie MIESZKANIE PLUS?


wynajem



wynajem z dojściem do własności

9. Jaką opcją wyposażenia mieszkania będzie Pani/Pan zainteresowana(y)
w Programie MIESZKANIE PLUS?


stan deweloperski



stan wykończony do zamieszkania

10. 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



od 1001 zł do 1500 zł



powyżej 1500 zł

11. 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



dopłaty (z jakiego tytułu?)
……………………………………………………………………………………………………………………………



inne (jakie?)
……………………………………………………………………………………………………………………………

12. Jaka wielkość mieszkania najbardziej Panią/Pana interesuje?


do 30 m2



do 40 m2



do 50 m2



powyżej 50 m2

Proszę podać preferowaną liczbę pokoi ……………………………………………………………………...
13. Czy obecnie wynajmuje Pani/Pan mieszkanie?


tak



nie

14. Jakiej wielkości mieszkanie Pani/Pan obecnie wynajmuje?


do 30 m2



do 40 m2



do 50 m2



powyżej 50 m2



nie wynajmuję mieszkania

15. Jakie koszty miesięcznie ponosi Pani/Pan z tytułu czynszu lub wynajmu mieszkania?


powyżej 1500 zł



od 1001 zł do 1500 zł



od 501 zł do 1000 zł



do 500 zł



nie ponoszę żadnych kosztów

16. Jaka jest maksymalna wysokość czynszu lub wynajmu mieszkania, którą jest
w stanie Pani/Pan ponosić?


powyżej 1500 zł



od 1001 zł do 1500 zł



od 501 zł do 1000 zł



do 500 zł

17. Czy obecnie stara się Pani/Pan o mieszkanie?


tak, z gminnego zasobu komunalnego



tak, na „wolnym rynku”



nie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej w terminie do 31 maja 2019 r.
 do Urzędu Miejskiego w Leżajsku (I piętro pok. 10 - sekretariat),
 e-mailem na adres uml@ miastolezajsk.pl

Wszystkie osoby wypełniające ankietę prosimy o podanie telefonicznego kontaktu
tel. ………………..….

Proszę o zapoznanie się i zaznaczenie poniższych zgód, w przeciwnym wypadku Ankieta pozostanie bez rozpatrzenia.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - zgodnie z Rozporządzeniem 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/W - przez Miasto Leżajsk z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk w celu realizacji usługi.



Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy

z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) w formie wiadomości tekstowej
sms na podany numer telefonu. Zostałem/am poinformowany/ana o dobrowolności podania danych osobowych,
możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania (usunięcia danych) (polityka prywatności).
Administratorem moich danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą
przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33 e-mail: uml@miastolezajsk.pl

