Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 16, 78-320 Połczyn - Zdrój

_________________________________________________________________________

ANKIETA
Prosimy o zakreślenie krzyżykiem jednej krateczki przy właściwej odpowiedzi w pytaniach zamkniętych, natomiast w
pytaniach otwartych prosimy o napisanie własnej odpowiedzi w wykropkowanych miejscach.
Objaśnienie: Pytania kierowane są do Państwa, czyli gospodarstwa domowego.
Gospodarstwo domowe definiowane jest jako zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby
samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne, jednoosobowe
gospodarstwa domowe.

1. Czy obecnie mieszkają Państwo na terenie gminy Połczyn-Zdrój?
□ A. TAK
□ B. NIE
Jeśli wybrana została odp. B proszę podać obecnie zamieszkiwaną
…………………………………

gminę

2. Z ilu osób składa się Państwa gospodarstwo domowe?
Dorośli .......................
Dzieci powyżej 18 roku życia.......
....... RAZEM liczba osób w gospodarstwie domowym
Dzieci do 18 roku życia ................
3. W jaki sposób aktualnie zaspokajają Państwo swoje potrzeby mieszkaniowe?
□A. Mieszkamy u rodziców.
□B. Wynajmujemy mieszkanie.
□C. Inne. Proszę napisać jakie……………………………………………………………………….
4. Jakie koszty miesięczne ponoszą Państwo z tytułu czynszu lub najmu mieszkania?
□A. powyżej 1500 zł
□D. od 500 zł
□B. od 1001 zł do 1500 zł
□E. nie ponoszę żadnych kosztów
□ C. od 501 zł do 1000 zł
5. Którym rodzajem własności lokalu są Państwo zainteresowani?
□A. mieszkanie własnościowe
□B. mieszkanie lokatorskie
□C. lokal komunalny
□D. dom w zabudowie szeregowej
6. Jaką opcją wykończenia mieszkania będą Państwo zainteresowani?
□A. stan deweloperski
□B. stan wykończony do
mieszkania
7. W którym z poniższych przedziałów mieszczą się miesięczne dochody netto Państwa
gospodarstwa domowego?
□A. do 2500 zł
□D. od 4001 zł do 5000 zł
□B. od 2501 zł do 3000 zł
□E. powyżej 5001 zł
□ C. od 3001 zł do 4000 zł
Proszę wpisać ile osób tworzy zaznaczony przez Państwa powyżej miesięczny dochód netto
gospodarstwa domowego ............................................................................................

8. Jakie są Państwa źródła dochodu?
□A. umowa o pracę na czas nieokreślony
□B. umowa o pracę ma czas określony
□C. własna działalność gospodarcza
□D. renta/emerytura
□E. nie mam stałego źródła dochodów
□F. dopłaty (z tytułu?) …………………
□G. inne (jakie?) ……………………………………………
9. W jakiej kwocie jesteście Państwo w stanie partycypować* w kosztach budowy
mieszkania?
□A. do 20 000 zł
□E. od 51 000 zł do 60 000 zł
□B. od 21 000 zł do 30 000 zł
□F. od 61 000 zł do 70 000 zł
□C. od 31 000 zł do 40 000 zł
□G. od 71 000 zł do 80 000 zł
□D. od 41 000 zł do 50 000 zł
□H. powyżej 81 000 zł
*Partycypacja w kosztach budowy oznacza wpłatę całej zdeklarowanej kwoty w momencie
podpisania umowy przed budową mieszkań.
10. Jaki metraż mieszkania interesuje Państwa najbardziej, przy
zdeklarowanej kwoty partycypacji i osiąganego miesięcznego dochodu netto?
□A. od 25 m2 do 30 m2
□E. od 61 m2 do 70 m2
□B. od 31 m2 do 40 m2
□F. od 71 m2 do 80 m2
□C. od 41 m2 do 50 m2
□G. od 81 m2 do ……. m2
□D. od 51 m2 do 60 m2

uwzględnieniu

11. Ile pokoi powinno zawierać mieszkanie o wskazanym przez Państwa metrażu?
□A. 1 pokój
□B. 2 pokoje
□C. 3 pokoje
□D. 4 pokoje
12. W jakiem przedziale wiekowym znajdują się osoby dorosłe w gospodarstwie domowym
(bez dzieci powyżej 18 roku życia)?
Kobieta:
□A. od 18 do 20 lat
□B. od 21 do 26 lat
□C. od 27 do 35 lat
□D. od 36 do 40 lat
□E. powyżej 41 lat

Mężczyzna:
□A. od 18 do 20 lat
□B. od 21 do 26 lat
□C. od 27 do 35 lat
□D. od 36 do 40 lat
□E. powyżej 41 lat

13. Czy członkiem Państwa gospodarstwa domowego jest osoba niepełnosprawna ?
□A. TAK
□B. NIE

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Dane z ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na potencjalne
mieszkania wybudowane w przedstawionych na wstępie lokalizacjach.

