
ANKIETA
dotycząca wynajmu lokalu mieszkalnego w budynkach planowanych

do realizacji na Osiedlu Wyzwolenia w Turku, przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Turku

-------------------------------                                                        Turek, dn. …......................................
imię i nazwisko

----------------------------------
adres

------------------------------------
nr tel. do kontaktu

1. Ilość osób, które zostaną zgłoszone jako najemcy lokalu mieszkalnego oraz osób,
które zostaną zgłoszone do wspólnego zamieszkania.

          

Ilość osób
Stopień pokrewieństwa / Stopień pokrewieństwa do

najemców

3. Jestem  zainteresowany  wynajmem  mieszkania  w  budynkach  planowanych  do
realizacji  na  Osiedlu  Wyzwolenia  w  Turku,  przez  Przedsiębiorstwo  Gospodarki
Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Spółka  z  o.  o.  w  Turku,  a  w  szczególności
mieszkaniem:

Lp. Typ lokalu / pow m2 Maksymalny koszt za najem w zł Wybierz

1 lokal dwupokojowy z aneksem kuchennym
o pow. 35,98 507,32 zł. + media □

2 lokal dwupokojowy o powierzchni 42,01 592,34 zł. +media □
3 lokal trzypokojowy o powierzchni 54,99 775,36 zł.+media □
4 lokal trzypokojowy o powierzchni  67,23 947,94 zł.+media □



4. Źródła utrzymania mojego gospodarstwa domowego:

umowa o pracę na czas nieokreślony □
umowa o pracę na czas określony □
własna działalność gospodarcza □
emerytura lub renta               □
nie mamy stałego źródła dochodu       □
inne / umowy cywilnoprawne/         □

 
5. Dochody netto przypadające na jednego członka gospodarstwa domowego:

do 500 zł                     □
od 501 zł do 1000zł          □
od 1001 zł do 1500 zł        □
powyżej 1500 zł                □

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miejską
Turek zawartych w ankiecie  zgodnie  z Ustawą z  dnia  29.08.97 roku o Ochronie
Danych Osobowych (t.j. Dz.U. 2016.922). dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny
zainteresowania  mieszkaniami  planowanymi  do  wybudowania  z  udziałem
finansowania zwrotnego przez PGKiM spółka z o.o. w Turku.

                 
                                                                           --------------------------------------------------
                                                                                                   Czytelny podpis składającego ankietę

*za dochód netto uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek (na 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe) określonych w przepisach  o systemie ubezpieczeń 
społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz po odliczeniu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i podatku dochodowego.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych 
zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków 
pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w 
naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa 
w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 
przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których 
mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w
ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz.
60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i 
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).

Udzielając odpowiedzi wstaw znak X we właściwe miejsca. Ankietę należy złożyć w biurze
obsługi  klienta  Urzędu  Miejskiego  w  Turku,  ul.  Kaliska  59,  w  terminie
od 2 do 31 października 2017r.

Złożenie ankiety nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o najem mieszkania.

                                                                                  


