
ANKIETA 

dla osób zainteresowanych lokalem mieszkalnym 

w ramach programu rządowego „Mieszkanie+” 

 

Szanowni Państwo ! 

             Informujemy, że Gmina Niemodlin ma zamiar przystąpić do programu rządowego pn. 
Mieszkanie+”. Planuje się, że z tego programów pierwszej kolejności skorzystają rodziny, 
które nie mogą otrzymać mieszkania komunalnego, a ich dochody są zbyt niskie by wynająć 
czy kupić mieszkanie na rynku komercyjnym. Ponadto rząd  przewiduje, że lokal będą mogły 
otrzymać osoby, które nie mają zdolności, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w banku. 

             Przewidywany czynsz może wynosić ok. 20 – 25 zł/m 2. Możliwa jest opcja wynajmu 
z dojściem do własności przez okres około 25 – 30 lat. Dane te są szacunkowe i mogą ulec 
zmianie.  Gmina Niemodlin planuje budowę „Mieszkań+   w zabudowie wielorodzinnej przy 
ulicy M. Reja w Niemodlinie. Lokalizacja jest bardzo dogodna  gdyż w pobliżu znajdują się 
szkoły, przedszkola, żłobek, ośrodek kultury, hala sportowa i inne obiekty sportowe, jak 
również  zakład opieki zdrowotnej, apteka i inne. 

              Niniejsza ankieta ma określić skalę zainteresowania rządowym programem 
„Mieszkanie +” w Gminie Niemodlin, a udzielone informacje będą wykorzystane na etapie 
opracowania koncepcji oraz planowaniu kolejnych etapów realizacji przedsięwzięcia.                                                                   

Prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do 25 lutego 2019r.  

 do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie– pok. nr 5, 

 za pośrednictwem poczty e- mail na adres um@niemodlin.pl, 

 za pośrednictwem sołtysa swojej miejscowości. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mr.gov.pl 

Wersja elektroniczna ankiety znajduje się pod adresem: 
www.niemodlin.pl    oraz   www.bip.niemodlin.pl – w zakładce informacje 
 

1. Jaka wielkość mieszkania najbardziej Panią/Pana interesuje? 

 do 30 m2 (1 pokój) 

 do 45 m2 (2 pokoje) 

 do 56 m2 (3 pokoje) 

 powyżej 56 m2 
 

2. Jaką opcją będzie Pani/Pan zainteresowana/y w programie M+ 

 Wynajem 

 wynajem z dojściem do własności 
 
 
 



3. Jaką opcją wyposażenia mieszkania będzie Pani/Pan zainteresowana/y? 

 stan deweloperski 

 stan wykończony do zamieszkania 
 

4. W jakim przedziale mieszczą się miesięczne dochody netto przypadające na 
jednego członka rodziny Pani/Pana gospodarstwa domowego? 

 do 500 złotych 

 od 501złotych do 1000 złotych 

 powyżej 1000 złotych 
 

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 dochodów 

 inne …………………………… 
 

6. Jaka jest liczba osób w Pani /Pana gospodarstwie domowym? 

 do 2 osób 

 powyżej 2  do 4 osób 

 więcej niż 4 osoby 
 

7. Gdzie Pani/Pan obecnie zamieszkuje? 

 …………………………………….. 
 

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

 nie 

 tak, z gminnego zasobu mieszkaniowego 

 tak, na „wolnym rynku 
 

9. Jakie koszty miesięcznie ponosi Pani/Pan z tytułu czynszu lub wynajmu 
mieszkania? 

 powyżej 1000 złotych 

 od 501 – 1000 złotych 

 nie więcej niż 500 złotych 

 nie ponoszę żadnych kosztów 
 

10. Czy oczekiwane przez Panią/Pana mieszkanie winno być dostosowane do potrzeb 
osoby niepełnosprawnej? 

 tak 

 nie 

Dziękujemy! 


