Pytania dla osób zainteresowanych mieszkaniem z programu Mieszkanie +
Imię i Nazwisko
Adres
Zamieszkania

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail/telefon
…………………………………………………………………………………………………………………………..
1. Jaką opcją Pani/Pan będzie zainteresowana/y w programie Mieszkanie + ?
Opcja 1 - najem

Opcja 2 - najem z docelowym wykupem

2. Jaka wielkość mieszkania najbardziej Pana/Panią interesuje?
do 25 m2 - 1 pokój

do 35m2 - 2 pokoje z aneksem

do 45 m2 - 2 pokoje z osobną kuchnią

do 50 m2 - 3 pokoje z aneksem

do 65 m2 - 3 pokoje z osobną kuchnią
3. Obecnie zajmowane przez Panią/Pana mieszkanie jest własnością:
osoby prywatnej

spółdzielczą / zakładową

mieszkam niesamodzielnie, z rodziną

komunalną

4. Jakie koszty ponosi Pani/Pan z tytułu czynszu lub najmu mieszkania?
nie ponoszę żadnych kosztów

nie więcej niż 500 zł

od 500 zł do 1000 zł

od 1000 zł do 1500 zł

powyżej 1500 zł
5. Jakie są Pani/Pana źródła dochodu?
umowa o pracę

umowa o dzieło / zlecenie

własna działalność gospodarcza

renta / emerytura

nie mam stałego źródła dochodu
6. Jaka jest liczba osób należących do Pani/Pana gospodarstwa domowego?
1 osoba

2 osoby

3 osoby

więcej niż 3 osoby

7. Jaka jest liczba dzieci w Pani/Pana gospodarstwie domowym?
brak dzieci

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

więcej niż 3 dzieci
8. Czy w rodzinie są osoby z niepełnosprawnością?
Tak

Nie

9. Oświadczam, że jestem w stanie płacić czynsz w wysokości:
od 300 zł do 500 zł miesięcznie

do 501 zł do 750 zł miesięcznie

od 751 zł do 1000 zł miesięcznie

powyżej 1000 zł miesięcznie

10. Czy istotne jest dla Pani/Pana pomieszczenie przynależne do mieszkania (komórka lokatorska)
Tak

Nie

11. Czy istotne jest dla Pani/Pana, aby w budynku znajdowała się suszarnia?
Tak

Nie
……………………………………………………………………
Data i podpis

Ankietę prosimy oddać do siedziby Toruńskiego TBS Sp. z o. o., przy ul. Watzenrodego 17 lub przesłać mailem na adres
ankiety@ttbs.pl

