
ANKIETA 

dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkania w systemie 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. 
  

Szanowni Państwo, 
 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny przystępuje do spółki SIM Śląsk Południe, która 

zrealizuje mieszkania o umiarkowanych czynszach. Mieszkanie na wynajem w systemie 

Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych to oferta dla rodzin o średnich dochodach, które 

przekraczają limit pozwalający ubiegać się o mieszkanie komunalne z zasobu gminnego, 

lecz jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej lub nie zamierzają zaciągać 

długoterminowego zobowiązania w banku.   

Dla rodzin, które przed objęciem mieszkania wpłacą partycypację w kosztach budowy,                     

będzie również możliwość wykupienia lokalu mieszkalnego na własność po okresie                   

min.15 lat.   

 

Na obecnym etapie prac planowana jest inwestycja w dzielnicy Czerwionka przy                            

ul. Parkowej. 

Przewidywany czynsz w planowanej inwestycji szacowany jest na poziomie ok.10-12 

zł/m²  + koszty wywozu odpadów oraz mediów (woda, ścieki, energia elektryczna                 

i gaz) w zależności od indywidualnego zużycia. 

Podkreślić jednak należy, że rzeczywista stawka czynszu będzie znana dopiero po 

wyborze wykonawcy i uzależniona będzie od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji. 

 

Oferta skierowana jest zarówno do obecnych mieszkańców Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny, jak i do osób które pragną na stałe osiedlić się na jej terenie. 

 

Zainteresowanych przystąpieniem do programu, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety 

i przekazanie jej do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach   

lub Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyw terminie do 30 sierpnia 2021 r.                    

lub e-mailem na adres: zgm@czerwionka-leszczyny.com.pl. Ankieta pozwoli określić skalę 

zainteresowania ofertą SIM Śląsk Południe. Państwa zapytania, opinie i udzielone                                     

w ankiecie informacje będą przydatne przy opracowaniu projektu budowlanego, pozwolą 

ustalić potrzebną strukturę i wielkość mieszkań. Nabór osób zainteresowanych odbywać się 

będzie w odrębnym postepowaniu.   

Ankieta będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl 

oraz w wersji papierowej, w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-

Leszczynach oraz Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl                 

lub pod numerem: 32 4311 440. 

 

 

 
1. Przedział wiekowy osoby wnioskującej?  

 18 – 30  
 31 – 40  
 41 – 50  
 powyżej 50  
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2. Jaka jest liczba wszystkich osób należących do Pani/Pana gospodarstwa 

domowego?  
 1 osoba  
 2 osoby  
 3 osoby   
 4 osoby   
 5 osób   
 powyżej 5 osób  
  

3. Jaka jest liczba dzieci w Pani/Pana gospodarstwie domowym?  
 nie posiadam dzieci   
 1 dziecko  
 2 dzieci  
 3 dzieci  
 powyżej 3 dzieci  
  

4. Czy członkiem Pani/Pana gospodarstwa domowego jest osoba 
niepełnosprawna?  
 tak  
 nie  
  

5. Jaką opcją jest Pani/Pan zainteresowana/y?  
 wynajem długoterminowy  
 wynajem z opcją dojścia do własności (po wpłacie partycypacji kosztów 

budowy lokalu) 
  

6. Jakie jest Pani/Pana miejsce zamieszkania?  
 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
 poza terenem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
 

7. Czy obecnie posiada Pani/Pan tytuł prawny do mieszkania/domu?  
 tak – tytuł prawny: własność/spółdzielcze prawo/najem/inny (jaki?) 

…………………………………………………………………………….……………  
 nie  

 
8. W jakim przedziale mieszczą się miesięczne dochody netto (tzw. na rękę) 

przypadające na jednego członka Pani/Pana gospodarstwa domowego?  
 do 500 zł  
 od 500 zł do 1000 zł  
 od 1000 zł do 1500 zł  
 od 1500 zł do 2000 zł  
 powyżej 2000 zł  
  

9. Jakie są Pani/Pana źródła dochodu? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  
 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. Jaka wielkość mieszkania najbardziej Panią/Pana interesuje?  
 do 30 m2  
 do 40 m2  
 do 50 m2  
 do 60 m2  
 do 70 m2  
 powyżej 70 m2  

  
11. Proszę podać preferowaną liczbę pokoi mieszkalnych.  

 1 pokój  
 2 pokoje  
 3 pokoje  
 4 pokoje 
 powyżej 4 pokoi  
  

12. Jaka powinna być forma kuchni?  
 oddzielne pomieszczenie kuchenne  
 aneks kuchenny  
 dowolny wariant  

 
13. Czy jest Pani/Pan zainteresowany wynajmem lokalu użytkowego?  

 tak – powierzchnia lokalu ……………….. m2 
 nie  

 
Pani/Pana SUGESTIE, które powinniśmy rozważyć:  
 

………………………………………………...……………………………………………………….  
……………………...…………………………………………………………………………………. 
……………...…………………………………………………………………………………………. 
…………………...…………………………………………………………………………………….  
  
Dane kontaktowe: 
 
Imię: ……………………………………………… 
 
Nazwisko: ………………………………………... 
 
Telefon: …………………………………………… 
 
E-mail: ……………………………………………. 
 
Oświadczenia: 

Oświadczam, iż dodatkowe dane osobowe we wniosku (nr telefonu, e-mail) zostały podane przeze mnie 
dobrowolnie i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego zarządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji 
wniosku. 
 

        …................................................ 
         (data i podpis) 

 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.  


