Ankieta dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Programu „Mieszkanie Plus”
na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny

Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny planuje złożyć wniosek do rządowego Programu Mieszkanie Plus, który
dotyczy budowy mieszkań o niskich czynszach. Celem ankiety jest zbadanie potrzeb mieszkaniowych
i ewentualnego zapotrzebowania na takie mieszkania na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny.
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki pozwolą na przystąpienie do programu.

Ankieta Nr:

(wpisuje pracownik Urzędu)

1. Jaką opcją Pani/Pan będzie zainteresowana(y) w programie MIESZKANIE PLUS?
- wynajem

- wynajem z docelowym wykupem

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

- do 50 m2 (2 pokoje)

- do 65 m2 (3 pokoje)

- powyżej 65 m2

3. Czy jest Pani/Pan zainteresowana(y) wykupem mieszkania na własność?
- tak

- nie

4. Obecnie zajmowane przez Panią/Pana mieszkanie jest własnością?
- osoby prywatnej

- spółdzielczą

- zakładową

- mieszkam samodzielnie, wspólnie z rodziną
- komunalną/socjalną

5. Jakie koszty ponosi Pani/Pan z tytułu czynszu lub wynajmu mieszkania?
- powyżej 1000 zł

- od 500 zł do 1000 zł

- nie więcej niż 500 zł

- nie ponoszę żadnych kosztów

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

- tak, na „wolnym rynku”

- tak, w Urzędzie Gminy (komunalne/socjalne)

7. 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

8. Jaka jest liczba osób należących do Pani/Pana gospodarstwa domowego?
- jestem osobą samotną

- 2 osoby

- 3 osoby

- 4 osoby
- więcej niż 4 osoby

9. Miejsce zamieszkania
- Gmina Czerwionka-Leszczyny

- poza Gminą Czerwionka-Leszczyny

10. Miejsce zameldowania
- Gmina Czerwionka-Leszczyny

- poza Gminą Czerwionka-Leszczyny

11. Dane kontaktowe
Imię ….............................................

Nazwisko …..................................................

Telefon ….........................................................

E-mail ….......................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do Programu
Mieszkanie Plus na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny (w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”)).

Data i czytelny podpis
….................................................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Informujemy, że nie jest ona podstawą do sporządzenia ewentualnej listy osób,
zakwalifikowanych do programu. Szczegóły dotyczące programu Mieszkanie Plus w Gminie Czerwionka-Leszczyny można uzyskać
w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach oraz pod numerem telefonu 32 431 14 40

