Ankieta dotycząca
PROGRAMU MIESZKANIE PLUS
Niniejsza ankieta pomoże nam określić skalę zainteresowania Programem MIESZKANIE PLUS
wśród mieszkańców Lubartowa. Państwa opinie i zebrane informacje będą przydatne przy opracowywaniu
koncepcji wdrażania programu i planowaniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.
Prosimy o rzetelne wypełnienie anonimowej ankiety. Ankiety można składać w formie papierowej w
siedzibie Urzędu Miasta lub na e-mail poczta@um.lubartow.pl w terminie od 16.03.2017r. do
31.03.2017r.
W ramach Programu na działkach gminy położonych przy ul. Szkolnej i ul. Księdza Jerzego
Popiełuszki w Lubartowie, jest planowana budowa mieszkań (budownictwo wielorodzinne). Zgodnie z
założeniami Programu lokale będą wykończone „pod klucz” – tzn. gotowe do zamieszkania. Oferta jest
kierowana do mieszkańców Gminy Miasta Lubartów. Lokale mieszkalne wybudowane w ramach programu
MIESZKANIE PLUS, powstaną przede wszystkim z myślą o wynajmie z dojściem do własności lokalu po
25 latach najmu. Przewidywany koszt budowy mieszkania będzie się mieścił w przedziale od 2,5 tys. zł/m2
do 4 tys. zł/m2. W takim przypadku, czynsz (bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów) wyniesie
od 12 zł/m2 do 20 zł/m2.
Udzielając odpowiedzi wstaw znak X we właściwe miejsce.

1. Jaka wielkość mieszkania najbardziej Panią/Pana interesuje?

□ Do 30 m (1 pokój)
□ Do 45 m (2 pokoje)
2

2

□ Do 56 m (3 pokoje)
□ Powyżej 56 m
2

2

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 miesięcznie 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

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

□ Tak, w spółdzielni mieszkaniowej
□ Tak, w Urzędzie Miasta (komunalne)

□ Tak, na „wolnym rynku”
□ 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
□ Powyżej 2 do 4 osób
□ Więcej niż 4 osoby
8. Miejsce zamieszkania?

□ Lubartów
□ poza Lubartowem
9. Miejsce zameldowania

□ Lubartów
□ poza Lubartowem
Dziękujemy

