
Ankieta 
dla mieszkańców Gminy Mikołajki, zainteresowanych nabyciem mieszkania 

w Gminnym Programie Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”

Zakład  Usług  Komunalnych  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Mikołajkach 
przymierza się do realizacji kolejnej budowy bloku w ramach Gminnego Programu Budowy 
Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”.
Lokale przeznaczone będą  dla osób / rodzin posiadających centrum interesów osobistych  
lub  gospodarczych  (centrum  życiowe)  na  terenie  Gminy  Mikołajki,  nie  posiadających 
własnego  mieszkania  lub  tytułu  prawnego  do  innego  lokalu  mieszkalnego  jak  również  
dla tych osób, które w zamian zwolnią dotychczas zajmowany lokal komunalny.
Mieszkania  przyznawane  będą  zgodnie  z  Regulaminem  przyznawania,  wynajmowania  
i  sprzedaży  lokali  w  ramach  Gminnego  Programu  Budowy  Mieszkań  Komunalnych  
„Dla systematycznych”.

Ankiety można składać bezpośrednio w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o. 
w  Mikołajkach  przy  ul.  Warszawskiej  32  lub  mailowo  na  biuro@zuk-mikolajki.pl 
lub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

DANE OSOBOWE

1. Imię i nazwisko składającego ankietę …..............................................................................................

2. Adres zameldowania …........................................................................................................................ 

Adres aktualnego zamieszkania na terenie miasta i gminy Mikołajki: …................................................

….......................................................................................................... od kiedy? …............................... 

Adres kontaktowy: …...............................................................................................................................

tel. …........................................................ e-mail: …...............................................................................

3. Imiona i nazwiska, wiek i miejsce pracy / nauki pozostałych członków gospodarstwa domowego:

( 1 osoba ) …............................................................................................................................................

( 2 osoba ) ................................................................................................................................................

( 3 osoba ) ................................................................................................................................................

( 4 osoba ) ................................................................................................................................................

( 5 osoba ) ................................................................................................................................................

INFORMACJE NA TEMAT PRZYSZŁEGO MIESZKANIA

4. Jak duże mieszkanie Panią / Pana / Państwa interesuje?:

a) 2P    ( 2 pokoje ) powierzchnia ok. ….....….. m2 

b) 3P    ( 3 pokoje ) powierzchnia ok. …........... m2 

b) inne ( .............. )  powierzchnia ok. …........... m2

5. Na jakiej kondygnacji? (prosimy podkreślić):

a) parter b) I piętro c) II piętro d) III piętro e) bez znaczenia

mailto:biuro@zuk-mikolajki.pl


6. Inne preferencje (prosimy opisać) ….......................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................

OBECNA SYTUACJA MIESZKANIOWA I FINANSOWA

7. Obecnie zajmowane mieszkanie jest własnością:
a) komunalną,
b) spółdzielczą
c) zakładową,
d) osoby prywatnej (prosimy podać imię i nazwisko właściciela oraz adres) ….........................
…..................................................................................................................................................
e) mieszkam niesamodzielne wspólnie z rodziną,
f) inny status mieszkaniowy, jaki …............................................................................................

8. Obecnie płacony miesięczny czynsz (w przypadku wynajmu) : …................................................. zł, 
oraz wydatki na mieszkanie (energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości, itp.) 
ok. …........................ zł.

9. Czy jest Pani / Pana / Państwo zarejestrowani na liście oczekujących na mieszkanie w:
a) spółdzielni mieszkaniowej, NIE / TAK, w jakiej ....................................................................
b) na liście oczekujących w Urzędzie Miasta i Gminy  TAK / NIE
c) w innym miejscu, gdzie ...........................................................................................................

10.Prosimy podać powody, dlaczego chce/chcą Pani / Pan / Państwo zmienić obecnie zajmowane 
mieszkanie:

a) nie posiadam samodzielnego mieszkania,
b) zajmowane mieszkanie ma zbyt małą powierzchnię,
c) zajmowane mieszkanie ma zbyt mało izb,
d) zajmowane mieszkanie nie posiada odpowiedniego standardu technicznego,
e) nie odpowiada mi lokalizacja obecnie zajmowanego mieszkania,
f) nie odpowiada mi sąsiedztwo obecnie zajmowanego mieszkania,
g) opłaty za obecnie zajmowane mieszkanie są zbyt wysokie,
h) nie jestem pewien możliwości wynajmu zajmowanego mieszkania w przyszłości,
i) inne, jakie .................................................................................................................................

11. Źródło dochodów gospodarstwa domowego:
a) umowa o pracę na czas nieokreślony / określony
b) inna umowa (jaka?) ….............................................................................................................
c) własna działalność gospodarcza
d) renta / emerytura
e) inne świadczenie (jakie?) …....................................................................................................

12. Łączny dochód miesięczny netto (na rękę) gospodarstwa domowego wynosi  …...................... zł
   zaś na 1 osobę przypada średnio ok. ........................... zł.

13. Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie są zgodne z prawdą.

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i korzystanie z nich w celach 
weryfikacyjnych i organizacyjnych.

…..….........................................................
        Podpis osoby składającej ankietę


