Ankieta dotycząca preferencji mieszkaniowych
mieszkańców Słupska
1. Jestem / jesteśmy zainteresowany/a/ni lokalem mieszkalnym:
jednopokojowym
(powierzchnia ok. …................... m²)
dwupokojowym

(powierzchnia ok. …................... m²)

trzypokojowym

(powierzchnia ok. …................... m²)

innym tj. …...............................................

(powierzchnia ok. …................... m²)

znajdującym się na:
parterze
….............. piętrze
bez znaczenia
miejscem postojowym w garażu:
wynajmem
wynajmem z opcją wykupu na własność
nie jestem zainteresowany miejscem postojowym
2. Inne preferencje / opis :
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
3. Obecnie zajmowane przeze mnie / nas mieszkanie jest własnością:
osoby prywatnej
komunalną /mieszkanie komunalne/
mieszkam niesamodzielnie, wspólnie/przy rodzinie/z rodziną
zakładową
spółdzielczą
posiadam mieszkanie własne własnościowe
innym lokalu tj....................................................................................
4. Miesięczne koszty / wydatki jakie ponoszę/simy:
- z tytuły czynszu /wynajmu mieszkania/:

…................... zł

- z tytuły użytkowania mieszkania (np. woda, ogrzewanie, wywóz …................... zł
nieczystości itp.)
Razem:
nie ponoszę żadnych kosztów
5. Obecnie staram/my się o mieszkanie:
komunalne
w spółdzielni mieszkaniowej
zakup na „wolnym rynku”
najem na „wolnym rynku”
w innej gminie (jakiej): ..................
nie staram się
jestem/śmy zarejestrowani na liście oczekujących na mieszkanie w ….............
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6. Moje / nasze źródła dochodu to:
umowa o pracę na czas nieokreślony
umowa o pracę na czas określony do 1 miesiąca
umowa o pracę na czas określony 1-3 miesiące
umowa o pracę na czas określony 3 – 6 miesięcy
umowa o pracę na czas określony powyżej 6 miesięcy
własna działalność gospodarcza
renta
emerytura
zasiłki, tj.: …......................................................................................................
inne świadczenia tj.
nie mam stałego źródła dochodu
inne: ….......................
7. Miesięczny dochód netto /na rękę/ gospodarstwa domowego:
do 500 zł
od 501 zł do 1000 zł
od 1001 zł do 1500 zł
powyżej 1500 zł
powyżej 2000 zł
- w tym przypadające na jednego członka gospodarstwa domowego : …...................... zł
8. Liczba osób należących do gospodarstwa domowego: …........osoby, w tym:
dorosłych ......... dzieci …...........
niepełnosprawność w gospodarstwie domowym /rodzaj/:
….................................................................................................................................................................
9. Preferuję / my stopień wykończenia lokalu mieszkalnego:
stan deweloperski
stan wykończony /gotowy do zamieszkania/
10. Jestem/śmy gotowi uiszczać „sam” czynsz najmu / tj. bez pozostałych wydatków za mieszkanie
za lokal mieszkalny/ w wysokości/:
800 zł - 1000 zł
1001 – 1200 zł
1201 – 1400 zł
1401 – 1600 zł
1601 – 1800 zł
11. Preferowany przeze mnie / przez nas sposób korzystania z mieszkania:
najem
najem z dojściem do własności
możliwość wniesienia wkładu własnego
brak możliwości wniesienia wkładu własnego
12. Moje / nasze obecne miejsce zamieszkania:
Słupsk
poza Słupskiem tj. …..................................................................................
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13. Moje / nasze miejsce zameldowania:
Słupsk
poza Słupskiem tj. …..................................................................................
14. Moje / nasze miejsce pracy:
Słupsk
poza Słupskiem tj. …..................................................................................
15. Powodem, dla którego chcę / chcemy zmienić obecnie zajmowane mieszkanie:
nie posiadam/my własnego mieszkania
mieszkanie ma zbyt mała powierzchnię
mieszkanie za mało izb/pokoi
zajmowane mieszkanie nie posiada odpowiedniego standardu technicznego z uwagi na:
…......................................................................................................................................................
nie odpowiada mi lokalizacja
nie odpowiada mi sąsiedztwo
opłaty za mieszkanie są za wysokie
obawiam się o możliwość wynajmowania zajmowanego mieszkania w przyszłości
Inne: ….
16. Jestem/śmy zainteresowany/i i wyrażam/y zgodę na kontakt w przypadku realizacji
inwestycji mieszkaniowych na terenie Miasta Słupska.
Dane osobowe
Imię i nazwisko:
…................................................................................................
…................................................................................................
Adres do korespondencji:
Telefon:

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

W załączeniu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Słupsk, ….............................................

….....................................................................
/czytelny podpis/y/

Wypełnione Ankiety w terminie do końca I kwartału 2019 roku (do 31 marca) będzie można złożyć w formie papierowej
w Urzędzie Miejskim w Słupsku w sekretariacie Wydziału Polityki Mieszkaniowej lub w Kancelarii Urzędu (plac Zwycięstwa 3, 76-200
Słupsk, II piętro, pokój 219 – sekretariat POM, parter, pokój nr 6 – kancelaria UM w Słupsku) lub w formie elektronicznej (przesyłając
na skrzynkę elektroniczną Wydziału Polityki Mieszkaniowej: wpm@um.slupsk.pl lub na skrzynkę kancelarii Urzędu:
kancelaria@um.slupsk.pl).
Ankiety w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie Wydziału Polityki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Słupsku,
w Dziale Informacji Urzędu Miejskiego (pokój nr 8 na parterze) oraz w spółkach miejskich zajmujących się mieszkalnictwem,
tj. w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku (ul. J. Tuwima 4) i w sekretariacie Słupskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku (ul. J. Fałata 11). Ankieta w wersji elektronicznej do pobrania na portalu Miasta
www.slupsk.pl na stronie głównej lub w zakładce Mieszkalnictwo.
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