ANKIETA
dla osób zainteresowanych lokalem mieszkalnym w ramach programu
„MIESZKANIE PLUS"

Szanowni Państwo

Informujemy, że Gmina Kamień Pomorski ma zamiar przystąpić do programu, którego
realizację planuje się na terenie naszego miasta. Z programu tego będą mogły skorzystać rodziny,
które nie mogą otrzymać mieszkania komunalnego, ale jednocześnie nie mają zdolności, aby
ubiegać się o kredyt hipoteczny w banku.
Celem programu jest poprawa dostępności mieszkań dla osób o dochodach utrudniających
samodzielne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. System dopłat do czynszu planowany jest w
okresie pierwszych 15 lat wynajmu mieszkania, a jego wysokość będzie zależeć od kryterium
dochodowego w rodzinie.
Kamieński samorząd planuje wdrożyć program „Mieszkanie Plus" wraz z dodatkowym
programem „Mieszkanie na Start", w ramach których w Kamieniu Pomorskim przewidywana jest
budowa mieszkań o charakterze budownictwa wielorodzinnego.
Niniejsza ankieta pomoże określić skalę zainteresowania wśród mieszkańców naszej gminy i
osób, które chcą swoją przyszłość związać z Kamieniem Pomorskim.
Ankieta jest do pobrania na stronie: www.kamienpomorski.pl; www.kamienskietbs.pl
oraz w siedzibie Kamieńskiego TBS-u Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 26, Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Stary Rynek 1.
Państwa opinie i udzielone informacje są niezwykle istotne i będą przydatne przy
opracowywaniu koncepcji wdrażania wyżej wymienionych programów i planowaniu realizacji
kolejnych etapów przedsięwzięcia.
Jednocześnie informujemy, że niżej wymienione dane są szacunkowe i mogą ulec zmianie.

Proszę o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do:
•

Biura Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ul. Kopernika

26, lub
•

adres e-mail: info@kamienskkietbs.pl

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

1.

Jaką opcją będzie Pani/Pan zainteresowana(y) w Programie MIESZKANIE PLUS?

o

wynajem;

o wynajem z dojściem do własności: o 15 lat o 20 lat o 25 lat o 30 lat
2. Jaka wielkość mieszkania najbardziej Panią/Pana interesuje?
o do 30 m2 (1 pokój);
o do 45 m2 (2 pokoje);
o

do 56 m2 (3 pokoje);

o

powyżej 56 m2.
Proszę podać preferowaną liczbę pokoi: ............................................................

3.

Czy obecnie stara się Pani/Pan o mieszkanie?

o

tak, z gminnego zasobu komunalnego;

o

tak, na „wolnym rynku"

o

nie

4.

Jaka jest liczba osób należących do Pani/Pana gospodarstwa domowego?

o

1 osoba;

o

2 osoby;

o

od 3 do 4 osób;

o

powyżej 4 osób.

5.

Jaka jest liczba dzieci w Pani/Pana gospodarstwie domowym?

o

nie posiadam dzieci;

o

1 dziecko

o

2 dzieci

o

3 dzieci

o

powyżej 3 dzieci

6.

Jakie jest Pani/Pana miejsce zamieszkania?

o

na terenie miasta Kamień Pomorski;

o

poza terenem miasta Kamień Pomorski ale w granicach administracyjnych gminy Kamień Pomorski;

o

poza granicami administracyjnymi gminy Kamień Pomorski.

7.
□

Jaką opcją wyposażenia mieszkania będzie Pani/Pan zainteresowana(y) w Programie
MIESZKANIE PLUS?
stan deweloperski;

□

stan wykończony do zamieszkania.

8. 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;

□

od 1001 zł do 1500 zł;

□

powyżej 1500 zł.
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9.

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;

□

dopłaty (z jakiego tytułu?) ................................................................................................................

□

inne (jakie?) ............................................................................................................................................

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

powyżej 1500 zł;

□

od 1001 zł do 1500 zł;

□

od 501 zł do 1000 zł;

□

do 500 zł;

□

nie ponoszę żadnych kosztów.

11. Jaka jest maksymalna wysokość czynszu lub wynajmu mieszkania, którą jest w stanie Pani/Pan
ponosić?
□

powyżej 1500 zł;

□

od 1001 zł do 1500 zł;

□

od 501 zł do 1000 zł;

□

do 500 zł.

Zwracamy uwagę, że ankieta nie jest wnioskiem o wynajem mieszkania. Ma jedynie na celu zebranie
wstępnych informacji i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Metryczka - Część ankiety, której wypełnienie nie jest obowiązkowe.
Imię i nazwisko: ............................................................................
Nr telefonu: .....................................................................................
e-mail: ..............................................................................................

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), na potrzeby związane z realizacją
programu „Mieszkanie plus".
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO", przyjmuję do wiadomości że:
a) administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie jest Burmistrz Kamień
Pomorskiego z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Stary Rynek 1.
b) na podstawie art. 15 RODO osobom, których dane są gromadzone, przysługuje prawo dostępu do
zgromadzonych danych osobowych ich dotyczących oraz prawo sprostowania tych danych.

Podpis
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