
Mieszkanie Plus dla Łęcznej 

Szanowni Państwo celem niniejszej ankiety jest określenie wstępnego zainteresowania 
mieszkańców inwestycją w ramach programu rządowego - Mieszkanie Plus, która planowana jest w 
Łęcznej w pobliżu ul. Jaśminowej. Udzielone informacje będą przydatne przy opracowywaniu koncepcji 
wdrażania programu i planowaniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia. Jednocześnie 
informujemy, że wypełnienie ankiety nie oznacza formalnego złożenia wniosku o najem. 
 

1. Jestem/śmy zainteresowani lokalem mieszkalnym z następującą liczbą pokoi (nie wliczając 
łazienki i kuchni): 

1 pokój (kawalerka) 

2 pokoje 

3 pokoje 

4 pokoje 

2. Preferowany przeze mnie/nas rozkład mieszkania to: 

Aneks kuchenny w pokoju dziennym 

Kuchnia jako oddzielne pomieszczenie 

3. Preferowana przeze mnie/nas forma najmu to: 

Najem mieszkania 

Najem z dojściem do własności  

4. Ważne jest dla mnie/nas przystosowanie mieszkania dla potrzeb osoby  
z niepełnosprawnościami ruchowymi: 

Nie Tak 

5. Posiadam/my lub zamierzam/y posiadać samochód: 

Tak Nie 

6. Mieszkanie, które obecnie zajmuję/zajmujemy jest własnością: 

Inne 

Zakładu pracy 

Rodziców/rodziny (mieszkam wspólnie z rodziną) 

Gminy/Miasta (mieszkanie komunalne/socjalne) 

Moje (posiadam własne mieszkanie/dom) 

Osoby prywatnej (wynajmuję na rynku komercyjnym) 

7. Powód/powody, dla którego/których chcę/chcemy zmienić obecne mieszkanie  
i skorzystać z programu Mieszkanie Plus. Prosimy o zaznaczenie maksymalnie  
3 powodów: 

Obecnie zajmowane mieszkanie wymaga generalnego remontu lub jest   
       przeznaczone do rozbiórki, 

Obecne mieszkanie ma zbyt małą powierzchnię/zbyt mało pokoi, 

Inne, 

Opłaty za obecne mieszkanie są zbyt wysokie, 

Nie posiadam własnego mieszkania, a chciałbym/chciałabym je mieć, 

Nie odpowiada mi lokalizacja, 

Zmiana miejsca zamieszkania (przeprowadzka do innego miasta), 

Brak zdolności kredytowej na własne mieszkanie, 

Długi okres oczekiwania na mieszkanie komunalne, 



Mieszkanie Plus dla Łęcznej 

Zmiana sytuacji życiowej (np. małżeństwo, narodziny, rozwód, śmierć, etc.). 
8. Miesięczny całkowity dochód netto (na rękę) mojego/naszego gospodarstwa domowego, 

uwzględniając w tym świadczenia w ramach programu Rodzina 500+, mieści się w przedziale, 
prosimy o zaznaczenie odpowiedniego przedziału dochodów: 

Do 2 000 zł 

2 001 zł - 3 000 zł 

3 001 zł - 4 000 zł 

4 001 zł - 5 000 zł 

5 001 zł - 6 000 zł 

6 001 zł - 7 000 zł 

7 001 zł - 8 000 zł 

8 001 zł - 9 000 zł 

9 001 zł - 10 000 zł 

10 001 zł - 11 000 zł 

11 001 zł - 12 000 zł 

Więcej niż 12 000 zł 

9. Maksymalna kwota jaką jestem/jesteśmy w stanie przeznaczyć miesięcznie na sam czynsz lub 
wynajem mieszkania (BEZ uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz rachunków za media tj. 
woda, energia, gaz, etc.). Prosimy o zaznaczenie odpowiedniego przedziału cenowego: 

do 500 zł 

501 zł - 1 000 zł 

1 001 zł - 1 500 zł 

1 501 zł - 2 000 zł 

2 001 zł - 2 500 zł 

2 501 zł - 3 000 zł 

Więcej niż 3 000 zł 

10. Prosimy o wskazanie obecnego miejsca zamieszkania oraz rozliczania podatku  dochodowego: 

Gmina Łęczna Inna gmina/ wskaż jaka 

Zamieszkania   

Rozliczania podatku PIT   
11. Prosimy o wybranie właściwego dla siebie przedziału wiekowego: 

18-20 lat  

21-30 lat 

31-40 lat 

41-50 lat 

51-60 lat 

Więcej niż 60 lat 
12. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Prosimy o podanie łącznej liczby 

osób, wliczając zarówno osoby pełnoletnie i niepełnoletnie: 

1 osoba 

2 osoby 

3 osoby 

4 osoby 

5 osób 

6 osób 

Więcej niż 6 osób 

13. W tym liczba osób niepełnoletnich w moim/naszym gospodarstwie domowym. Prosimy o 

podanie łącznej liczby osób poniżej 18 roku życia 

brak 

1 osoba 

2 osoby 

3 osoby 

4 osoby 

5 osób 

6 osób 

Więcej niż 6 osób 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


