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I. OBECNE MIESZKANIE

2. Na jakich zasadach zajmujà Paƒstwo obecne mieszkanie?
• umowa najmu (z gminà lub innym w∏aÊcicielem budynku)
• prawo spó∏dzielcze lokatorskie
• prawo spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe
• w∏asnoÊç notarialna
• najem od osoby prywatnej
• podnajem cz´Êci mieszkania
• wspó∏zamieszkujàcy na prawach rodzinnych
• na innych zasadach (jakich?)........................................................................
.........................................................................................................................

2.1. Je˝eli obecne mieszkanie jest lokalem spó∏dzielczym lokatorskim, to czy
planujà Paƒstwo w ciàgu najbli˝szych 3 lat staraç si´ o uzyskanie prawa
w∏asnoÊciowego do tego lokalu?
1. Tak
2. Nie
3. Trudno powiedzieç
4. Nie dotyczy
2.2. JeÊli obecne mieszkanie jest lokalem wynajmowanym od gminy lub zak∏adu pracy,
to czy planujà Paƒstwo w ciàgu najbli˝szych 3 lat wykupienie tego lokalu?
2. Nie

3. Trudno powiedzieç
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4. Z ilu osób sk∏ada si´ Pani/Pana gospodarstwo domowe?

1. Prosimy podaç, jaki jest typ w∏asnoÊci budynku, w którym Paƒstwo mieszkajà:
• budynek nale˝y do gminy
• budynek nale˝y do wspólnoty mieszkaniowej z udzia∏em gminy
• budynek nale˝y do spó∏dzielni mieszkaniowej
• budynek nale˝y do zak∏adu pracy
• budynek nale˝y do wspólnoty mieszkaniowej z udzia∏em zak∏adu pracy
• budynek nale˝y do Towarzystwa Budownictwa Spo∏ecznego
• budynek jest w∏asnoÊcià prywatnà
• inna odpowiedê (jaka?) ……………….....................................……………..
........................................................................................................................

1. Tak

y

4. Nie dotyczy

3. Ile gospodarstw domowych zamieszkuje w tym mieszkaniu/domu?
Gospodarstwo domowe tworzà wspólnie zamieszkujàce i wspólnie utrzymujàce si´
osoby (prowadzàce wspólny bud˝et – ∏àczàce dochody i wydatki oraz posiadajàce
wspólny majàtek).
• jedno gospodarstwo domowe
• dwa gospodarstwa domowe
• trzy gospodarstwa domowe lub wi´cej
• trudno powiedzieç

4.1. Liczba osób ogó∏em ..............
w tym:
• osoby doros∏e (niezale˝nie od pokrewieƒstwa)
• dzieci (niepe∏noletnie) na utrzymaniu rodziców

................
................

4. 2. Ile lat majà pozostajàce na utrzymaniu dzieci?
• najstarsze
................
• najm∏odsze
................
5. Ile wynosi powierzchnia u˝ytkowa mieszkania/domu w m2?

...................

6. Z jakich pomieszczeƒ sk∏ada si´ Paƒstwa mieszkanie/dom?
• pokoje (prosz´ podaç liczb´ pokoi) .......................
• kuchnia
1. TAK
2. NIE
• ∏azienka (niezale˝nie od liczby)
1. TAK 2. NIE
• WC osobne (niezale˝nie od liczby) 1. TAK 2. NIE
7. Wyposa˝enie mieszkania/domu w instalacje
• wodociàg: 1. hydrofor prywatny
2. wodociàg lokalny
3. sieç miejska
4. brak
• kanalizacja: 1. szambo
2. lokalna oczyszczalnia Êcieków (przydomowa)
3. lokalna oczyszczalnia Êcieków (osiedlowa)
4. sieç miejska
5. brak
• gaz:
1. z butli
2. sieç miejska
3. brak
• ogrzewanie: 1. piece
2. c. o. domowe
3. c. o. z lokalnej kot∏owni
4. c. o. z ciep∏owni miejskiej
5. brak
• ciep∏a woda: 1. z bojlera (lub innego podobnego urzàdzenia)
2. z instalacji c. o.
3. brak
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10. Jakie sà obecnie koszty ponoszone przez Panià/Pana na utrzymanie
mieszkania/domu: [z∏/miesiàc]
10.1. Op∏aty wnoszone do zarzàdcy/w∏aÊciciela
na utrzymanie mieszkania
bez op∏at za c. o. i c. c. w.
10.2. Koszty ponoszone indywidualnie
(nie wliczone do punktu 10.1.) miesi´cznie
• przeci´tny koszt energii elektrycznej
• przeci´tny koszt gazu
• wywóz nieczystoÊci
• wywóz Êmieci
• c. o./opa∏
• podatki od nieruchomoÊci
• oplata za najem/podnajem prywatny
• naprawy, konserwacja mieszkania/domu
• inne koszty zwiàzane z utrzymaniem
mieszkania/domu (bez Êrodków czystoÊci)
10.3 ¸àczne koszty ponoszone na utrzymanie
mieszkania (SUMA)
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14. Czy starajà Paƒstwo lub zamierzajà si´ staraç w najbli˝szym czasie o popraw´
swoich warunków mieszkaniowych
(zamiana/modernizacja/przebudowa/rozbudowa)?
1. TAK

2. NIE 3.

Trudno powiedzieç

JeÊli TAK, to (14.1 i 14.2)
14.1 W jaki sposób (prosz´ podaç jeden najwa˝niejszy powód):
• zamiana obecnego mieszkania na inne
• modernizacja / przebudowa / rozbudowa obecnego mieszkania
• trudno powiedzieç
14.2 Czy poczynili ju˝ Paƒstwo jakieÊ kroki w tym kierunku?
• rozpocz´liÊmy ju˝ starania, dzia∏ania sà w toku lub na ukoƒczeniu
• mamy konkretne plany
• rozwa˝amy ró˝ne mo˝liwoÊci
• jeszcze nie zastanawialiÊmy si´
JeÊli NIE
14.3 To dlaczego (prosz´ podaç jeden najwa˝niejszy powód):
• obecne mieszkanie jest zupe∏nie wystarczajàce
• jakakolwiek zmiana jest nieosiàgalna z powodów finansowych
• starania sà zbyt trudne, nie wiadomo jak si´ do tego zabraç
• inny powód (jaki?): ....................................................................................
• trudno powiedzieç

11. Czy otrzymujà Paƒstwo obecnie dodatki mieszkaniowe?
1. TAK

2. NIE

II. POTRZEBY MIESZKANIOWE RODZINY
13. Czy uwa˝ajà Paƒstwo, ˝e w ciàgu najbli˝szych 5 lat obecne mieszkanie b´dzie
wystarczajàce dla potrzeb Paƒstwa rodziny?
1. TAK 2. NIE 3. Trudno powiedzieç
13.1. Je˝eli NIE, to prosz´ wybraç najwa˝niejszà przyczyn´:
• b´dzie potrzebne wi´ksze mieszkanie
• b´dzie potrzebne mniejsze mieszkanie
• b´dzie potrzebne mieszkanie o innym uk∏adzie
• b´dà potrzebne dwa (lub wi´cej) mniejsze mieszkania
• trudno powiedzieç
• inna odpowiedê:..............................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Dzi´kujemy za wype∏nienie ankiety!

