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ANKIETA  

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 

Tanie Mieszkanie w Gminie Giżycko 
 

 Szanowni Państwo! 

 

Gmina Giżycko przystępuje do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ, której zadaniem 

będzie budowa mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności. Społeczna Inicjatywa 

Mieszkaniowa to nowa formuła obecnie funkcjonujących TBS-ów.   

 

Przewidywana wysokość czynszu wynosi około 14 zł/m
2
. 

Czynsz za mieszkanie o powierzchni 50 m
2
 wyniesie około 700 zł. 

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację na rynku nieruchomości, ostateczne kalkulacje wysokości 

czynszu zostaną podane po zakończeniu budowy budynku wielorodzinnego. 

 

Na obecnym etapie prac, sprawdzamy możliwość lokalizacji budynku wielorodzinnego w miejscowościach: 

Bystry, Gajewo, Sulimy i Zielony Gaj. 

 

Chcemy umożliwić mieszkańcom skorzystanie ze stabilnego najmu mieszkania, z możliwością jego wykupu 

na własność (po wpłacie 20% wartości), bez konieczności wiązania się z bankiem wieloletnim kredytem. 

 

Ankieta jest anonimowa i kierujemy ją do osób, które: 

- nie mają możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego, 

- nie posiadają tytułu własności do innego lokalu mieszkalnego. 

Niniejsza ankieta pomoże określić skalę zainteresowania programem i potrzeby mieszkańców.  

Udzielone informacje będą przydatne przy opracowywaniu koncepcji realizacji inwestycji. 

Jeżeli wynajmem mieszkania zainteresowana jest rodzina, wówczas Ankietę wypełnia jeden członek 

rodziny. 

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie jej w terminie do 15 kwietnia 2021r. do Urzędu Gminy Giżycko: 

 

 bezpośrednio do urzędu,  

 listownie, 

 e-mailem na adres ankieta@ugg.pl , 

 poprzez ePUAP, 

 formularzem OnLine. 

 

 

 

W przypadku pytań lub niejasności prosimy kontaktować się z Panią Alicją, nr tel. 87 429 99 70 
 

mailto:ankieta@ugg.pl


 
 

ANKIETA 
dla osób zainteresowanych wynajmem lokalu mieszkalnego 

w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 

w Gminie Giżycko 

Prosimy aby przy pytaniach zaznaczyć krzyżykiem „X” jedną odpowiedź, oprócz pytań nr 8 i 12. 

1. Przedział wiekowy osoby wnioskującej 

 18 – 30 

 31 – 40 

 41 – 50 

 powyżej 50 

 

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 długoterminowym 

 Wynajem z docelowym wykupem i od razu wpłatą 20% wartości mieszkania 

 Wynajem z docelowym wykupem i wpłatą 20% wartości mieszkania po kilkunastu latach 

 

6. Jakie jest Pani/Pana miejsce zamieszkania? 

 na terenie Gminy Giżycko 

 poza terenem Gminy Giżycko ale na obszarze Powiatu Giżyckiego 

 poza obszarem Powiatu Giżyckiego 

 

7. 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 

 



 
 

8. 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?) ...………………………………………………………………….……………… 

 

9. Jaka wielkość mieszkania najbardziej Panią/Pana interesuje? 

 do 30 m
2 

 do 40 m
2 

 do 50 m
2 

  do 60 m
2 

  do 70 m
2 

  powyżej 70 m
2
 

 

10. Proszę podać preferowaną liczbę pokoi mieszkalnych. 

 1 pokój
 

 2 pokoje
 

  3 pokoje
 

  4 pokoje

  powyżej 4 pokoi 

 

11. Jaka powinna być forma kuchni? 

 oddzielne pomieszczenie kuchenne 

 aneks kuchenny 

 dowolny wariant 

 

12. Którą lokalizacją budynku wielorodzinnego jest Pani/Pan zainteresowana/y?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 każdą w Gminie Giżycko 

 Bystry 

 Gajewo 

 Sulimy 

 Zielony Gaj 

 

13. Czy obecnie wynajmuje Pani/Pan mieszkanie? 

 tak 

 nie 

 

Pani/Pana SUGESTIE, które powinniśmy rozważyć: 
 

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

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

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

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

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 


