
 

 

………………, dn. ………....... 2019r. 

………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

 

 

………………………………………………………………………. 

(adres) 

 

 

………………………………………………………………………. 

(adres c.d.) 

 

 

………………………………………………………………………. 

(tel. kontaktowy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisany/a, po zapoznaniu się z ogólnymi założeniami PROGRAMU MIESZKANIE PLUS, 

oświadczam iż zapoznałem/łam się z ogólnymi warunkami uczestnictwa oraz treścią klauzuli 

informacyjnej (RODO), które akceptuję w całości celem wypełnienia ankiety.  

 

 

…………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANKIETA dotycząca 

programu MIESZKANIE PLUS Miasto i Gmina Ogrodzieniec 

 

Niniejsza ankieta pomoże nam określić skalę zainteresowania Programem MIESZKANIE PLUS wśród 

mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Państwa opinie i zebrane informacje będą pomocne przy 

opracowywaniu koncepcji wdrażania programu i planowaniu realizacji kolejnych etapów 

przedsięwzięcia.  

 

Ankiety można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec pokój 

nr 17 w terminie do 10 czerwca 2019 r.   

 

Udzielając odpowiedzi proszę wstawić znak X we właściwe miejsce. Informuję, że: 

 

1.Jestem zainteresowany/a inwestycją w mieszkanie o wielkości: 

 (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

  Do 25m2 (1 pokój + kuchnia) 

  Do 50 m2 (2 pokoje + kuchnia) 

  Do 65m2 (3 pokoje + kuchnia)  

  powyżej 65  m2  (4 pokoje + kuchnia) 

 

2. Preferowanym przeze mnie standardem wykończenia mieszkania jest standard: 

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

 deweloperski 

 stan wykończony do zamieszkania tzw. „pod klucz” 

 

3. Preferowana przeze mnie opcja w Programie MIESZAKNIE PLUS? 

 (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

               wynajem 

 wynajem z dojściem do własności 

 

4. Liczba osób wchodzących w skład mojego gospodarstwa domowego wynosi: 

 (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

 nie więcej niż 2 osoby 

 nie więcej niż 4 osoby 

 więcej niż 4 osoby 

 

5. Źródłami dochodów osób należących do mojego gospodarstwa domowego są:  

(proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi) 

 umowa o pracę na czas nieokreślony 

 umowa o pracę na czas określony 

 własna działalność gospodarcza 

 renta/emerytura 

 inne 

 nie mam stałego źródła dochodu 



 

 

6. Dochody netto przypadające na jednego członka gospodarstwa domowego:  

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 Do 500 zł  

 Od 501 zł do 1000 zł 

 Od 1001 zł do 1500 zł 

 Powyżej 1500 zł 

 

7.Czy obecnie stara się pan/pani o mieszkanie?  

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 Tak, z gminnego zasobu komunalnego 

 Tak, na ,,wolnym rynku” 

               Nie 

 

8. Obecne miejsce zamieszkania? 

 (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 Miasto i Gmina Ogrodzieniec 

 Inna gmina 

 

9. Koszty miesięczne ponoszone przeze mnie z tytułu czynszu lub wynajmu mieszkania?  

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 Powyżej 1000 zł 

 Od 501 zł do 1000 zł 

 Nie więcej niż 500 zł 

 Nie ponoszę żadnych kosztów 

10. Obecnie zajmowane przeze mnie mieszkanie jest własnością:  

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 Osoby Prywatnej 

 Mieszkam niesamodzielnie, wspólnie z rodziną 

 Zakładową 

 Spółdzielczą 

 Komunalną 

 Posiadam mieszkanie własne 

11.  Wysokość akceptowalnego  czynszu-  za 1 m2  ponoszonego przeze mnie jako przyszłego 

najemcę? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

              12- 15 zł/m2 

 16-19 zł/m2 

 20-25 zł/m2 

 26- 30 zł/m2 

 

 



 

12. Mieszkanie przewiduję dla :  

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

              mojej obecnej rodziny  

 usamodzielnienia dzieci 

 

Składając niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Urząd 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec dla potrzeb realizacji Programu „Mieszkanie Plus”. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE 
L.2016.119.1) (dalej: „unijne rozporządzenie RODO”) informuję, że:  
1)Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Ogrodzieniec, adres: ul. Plac Wolności 

25, 42-440 Ogrodzieniec, tel. 32 670 97 00, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec. 

2)Kontakt z Panem Piotrem Parzochem- Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem 
email: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl  

3)Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust. 1 lit. b) 
unijnego rozporządzenia RODO w celu podjęcia działań wdrażających program „Mieszkanie Plus dla 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec"  

4)Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:  
–podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;  
–podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie 

upoważnień lub zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).  
5)Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.  
6)Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7)W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody 
przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8)Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych nie skutkuje 
brakiem możliwości zawarcia umowy w ramach programu „Mieszkanie Plus dla Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec" 

9)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10)Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

mailto:ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

