
Ankieta

Ankieta dotycząca przystąpienia do Programu Radomszczańskie Mieszkanie Plus.

Skierowana jest do osób nieposiadających prawa do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta 
Radomsko z wyłączeniem własności gruntowej.

                                  Udzielając odpowiedzi wstaw znak X we właściwych miejscach.

1.Jestem/śmy zainteresowany/ni:

a) opcją wynajmu lokalu w Programie  Radomszczańskie Mieszkanie Plus.
□ Wynajmem mieszkania      □ Wynajmem mieszkania z opcją wykupu na własność po:
                                                     □ 25 latach bez wkładu własnego przed zasiedleniem 
                                                     □ z ewentualną partycypacją w wysokości do 25% w                                      
kosztach budowy lokalu mieszkalnego  po:   
                                                  (wkład własny przed zasiedleniem)
                                                 □ 5 latach           □ 10 latach                    □ 15 latach   
                                           
b) lokalem mieszkalnym:
□ Jednopokojowym /metraż 28-35 m2/           
□ Dwupokojowym /metraż 36-54 m2/
□ Trzypokojowym /metraż 55-66 m2/

2. Obecnie staram/my się o mieszkanie:
□ Nie staram się                                                          □  Na „wolnym rynku” 
□ W Gminie Miasto Radomsko (komunalne)       □ W innej gminie

3.Obecnie mieszkanie w którym mieszkam/my jest własnością: 
□ Gminy Miasto Radomsko  
□ Innego podmiotu niż Gmina 

4. Moje/ nasze źródła dochodu to: 
□ Umowa o pracę na czas nieokreślony
□ Umowa o pracę na czas określony
□ Własna działalność gospodarcza
□ Renta/emerytura
□ Nie mam stałego źródła dochodu

5. Dochody netto przypadające na jednego członka  gospodarstwa domowego:
□ do 500 zł                                       □ od 1001 zł do 1500 zł
□ od 501 zł do 1000 zł                     □ powyżej 1500 zł



6. Liczba osób należących do 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………………...............................

7. 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” /ściany i sufity pomalowane farbą emulsyjną, pokoje wyposażone w panele podłogowe, 
glazura i terakota w łazience, kompletna armatura sanitarna oraz instalacja telewizji kablowej, telefonicznej i 
domofonowej./.

8. Jestem/śmy gotowi uiszczać czynsz za lokal mieszkalny w wysokości 19 – 24 zł /brutto/ za m2:
□ Tak            
□  Nie             

9. Jestem/śmy mieszkańcami:  
□ Gminy Miasta Radomsko      
□ Mieszkamy poza Gminą Miasta Radomsko


