ANKIETA
dla osób zainteresowanych lokalem mieszkalnym
w ramach Programu MIESZKANIE PLUS
Niniejsza ankieta pomoże nam określić skalę zainteresowania Programem
MIESZKANIE PLUS wśród mieszkańców gminy Sokółka. Państwa opinie i zebrane
informacje będą przydatne przy opracowaniu koncepcji wdrażania programu i planowania
kolejnych etapów przedsięwzięcia.
Prosimy o rzetelne wypełnienie anonimowej ankiety. Ankiety można składać w formie
papierowej w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka lub na e-mail:
kancelaria@sokolka.pl w terminie do 28.09.2018r
Udzielając odpowiedzi wstaw znak X we właściwe miejsce.

1. Jaka wielkość mieszkalna najbardziej Panią/Pana interesuje?
□ Do 30 m2 (1 pokój)

□ Do 56 m2 (3 pokoje)

□ Do 45 m2 (2 pokoje)

□ Powyżej 56 m2

2. Obecnie zajmowane przez Panią/Pana mieszkanie jest własnością?
□
□
□
□
□
□
□

Osoby prywatnej
Mieszkam niesamodzielnie, wspólnie z rodziną
Zakładową
Spółdzielczą
Komunalną
Posiadam mieszkanie własne
Innym lokalu

3. Jakie koszty miesięczne ponosi Pani/Pan z tytułu czynszu lub wynajmu
mieszkania?
□ Powyżej 1000 zł

□ Nie więcej niż 500 zł

□ Od 500 zł do 1000 zł

□ Nie ponoszę żadnych kosztów

4. Czy obecnie stara się Pani/Pan o mieszkanie?
□ Tak. w spółdzielni mieszkaniowej

□ Tak, na „wolnym rynku”

□ Tak, w Urzędzie Miasta (komunalne)

□ Nie

5. 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

6. 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

7. Jaka jest liczba osób należących do Pani/Pana gospodarstwa domowego?
□ Do 2 osób

w tym dzieci ……………….

w wieku ……………….

□ Powyżej 2 do 4 osób

w tym dzieci ……………….

w wieku ……………….

□ Więcej niż 4 osoby

w tym dzieci ……………….

w wieku ……………….

8. Miejsce zamieszkania
□ Sokółka
□ Gmina Sokółka (poza miastem Sokółka)
□ Poza gminą Sokółka

9. Miejsce zameldowania
□ Sokółka
□ Gmina Sokółka (poza miastem Sokółka)
□ Poza gminą Sokółka

10. Preferuję/my wykup na własność lokalu mieszkalnego po:

□ 5 latach

□ 10 latach

□ 15 latach

-z ewentualną partycypacją w wysokości do 25% w kosztach budowy lokalu
mieszkalnego (wkład własny przed zasiedleniem)

□ Jestem/śmy zainteresowani opcją dojścia do własności po 30 latach z jednoczesnym
opłacaniem odpowiednio wyższego czynszu, bez wkładu własnego przed zasiedleniem

□ Nie jestem/śmy zainteresowani zakupem lokalu
11. Preferuję/my stopień wykończenia lokalu mieszkalnego:
□ Stan deweloperski (otynkowane, pomalowane, wylewka i wyprowadzone instalacje
pod urządzenia wodno – kanalizacyjne, centralne ogrzewanie oraz doprowadzona
instalacja elektryczna, okna i drzwi zewnętrzne).

□ Stan „pod klucz” (gotowe do zamieszkania)
12. Jestem/śmy gotowi uiszczać czynsz wraz z mediami za lokal mieszkalny w
wysokości szacunkowej:
□ 800 – 1000 zł ( do 30 m2 )

□ 1001 – 1200 zł ( od 30 do 45 m2 )

□ 1200 – 1400 zł ( od 45 do 56 m2 )

□ 1401 – 1600 zł ( od 56 do 62 m2 )

□ 1601 – 1800 zł ( powyżej 62 m2 )

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, przewidywane dopłaty do
czynszu są adresowane do gospodarstw domowych o określonym limicie dochodów,
przez okres do 15 lat, wysokość dopłat zależna od spełnienia warunków ustawowych
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

