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 ANKIETA  

dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkania w systemie  

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 

 

1. Czy obecnie mieszkają Państwo na terenie Gminy Miejsce Piastowe? 

TAK □    NIE □ 

 

2. Z ilu osób składa się Państwa gospodarstwo domowe ? 

Dorośli   ……………. 

Dzieci do 18 roku życia ………..                   

Osoby powyżej 18 roku życia pozostające na utrzymaniu rodziców  ……….       

Razem liczba osób w gospodarstwie domowym ………….. 

 

3. W jaki sposób zaspakajają Państwo aktualnie swoje potrzeby mieszkaniowe ? 

Mieszkam u rodziców  □ 

Wynajmuję mieszkanie  □ 

Inne     □ 

Proszę opisać jakie…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

4. 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               □ 

inne źródło dochodu            □   

    

5. Jakie są Państwa miesięczne dochody netto (wszystkich członków gospodarstwa 

domowego) ? 

Do 2.500 zł            □ 

2.501 do 3.500 zł       □ 

3.501 do 5.000 zł       □       

Powyżej 5.000 zł       □ 

 

6. Jaki metraż mieszkania Panią/Pana interesuje: 

do 50 m2   □ 

do 95 m2   □ 
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7. Jaką kwotę możecie Państwo wnieść w ramach partycypacji ? 

Do 35.000 zł  □  Do 60.000 zł              □ 

Do 40.000 zł  □        Do 70.000 zł              □ 

Do 50.000 zł  □         Powyżej 70.000 zł  □ 

   

8. Moja sytuacja majątkowa umożliwia wniesienie ewentualnej kaucji 

w wymiarze 6-miesięcznego czynszu przy podpisaniu umowy najmu*. 

TAK    □    NIE □ 

 

(*zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172) 

kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal) 

 

9. Czy w Pana/Pani przypadku mieszkanie powinno być przystosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami ruchowymi? 

 TAK    □    NIE □ 

 

 

 

Niniejsza ankieta nie jest wnioskiem o wynajem mieszkania, ma jedynie  na celu 

zebranie informacji dotyczących wynajmu mieszkania w systemie Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej. Dostarczone przez Państwa ankiety pomogą nam w identyfikacji potrzeb osób 

zainteresowanych wynajmem mieszkania. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 


