ANKIETA – ZGŁOSZENIE
służy do rozpoznania potrzeb mieszkaniowych najemców
oraz wstępnego ustalenia kolejności ich przydziału.
I. DANE OSOBOWE

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Adres e-mail ........................................................................................................................
4. Telefon ………………………………………………………………………….. Rok urodzenia ……………...........
5. Źródło przychodów: *(niepotrzebne skreślić)
Główny najemca:

etat*

działalność*

emerytura*

inne (jakie) .....................................

Druga osoba:

etat*

działalność*

emerytura*

inne (jakie) ……...............................

6. Liczba osób w gospodarstwie domowym ................. tym poniżej 18 lat …………
II. PRZYSZŁE MIESZKANIE w DTBS
1. Która z proponowanych lokalizacji jest przez Państwa najbardziej oczekiwana?
(wybór zaznaczyć znakiem X)

o
o
o
o

w byłym „hotelu” zlokalizowanym przy ulicy Kościuszki 6a w Pieszycach,
na działce między Szkołą Podstawową nr 1 a deptakiem,
na terenie odzyskiwanym przez Gminę Pieszyce od ogrodów działkowych w pobliżu stawu przy
skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i 1-go Maja.
w Pieszycach Dolnych w formie jednopiętrowych segmentów z indywidualnym ogródkiem
przydomowym lub obszernym tarasem dla każdego mieszkania.

2. Jak duże mieszkaniem chcecie Państwo wynająć w DTBS?:
o 1-pokojowe, powierzchnia ok. 32 m2
o 2-pokojowe, powierzchnia ok. 44 m2
o 2-pokojowe, powierzchnia ok. 52 m2
o 3-pokojowe, powierzchnia ok. 63 m2
3. Czy zamierzacie Państwo użytkować mieszkanie w DTBS w okresie dłuższym niż 5 lat
(wybór zaznaczyć znakiem X)

TAK
4.

NIE

Łączny dochód miesięczny gospodarstwa domowego brutto wynosi
około: …………………..............………...… zaś na 1 osobę około …………….......................................

III. OBECNA SYTUACJA MIESZKANIOWA
Obecnie zajmowane mieszkanie jest: (wybór zaznaczyć znakiem X)
o wspólne z rodziną, z którą mieszkam,
o wynajęte od prywatnej osoby,
o komunalne,
o spółdzielcze -lokatorskie,
o spółdzielcze własnościowe, które zamierzam zbyć,
o własne, które zamierzam zbyć
o inne (jakie?) ................................................................................................................

Pieszyce, ……………………………….....….........................................................
data i podpis

Ankietę należy przesłać na adres: konsultacje@pieszyce.pl lub złożyć w Biurze Rady Miejskiej w Pieszycach
(UMiG, I piętro, pokój nr 15).

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi wżycie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 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 (RODO)
Przetwarzamy dane osobowe w określonym przez Państwa zakresie i celu, w wyniku zgody,
której udzielili nam Państwo wypełniając i wysyłając do nas formularz ankiety.
Administratorem tych danych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Pieszycach
z siedzibą: ul. T. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel. 74-8365-487; e-mail: um@pieszyce.pl
Kontakt z inspektorem ochrony danych: 74-8365-487; e-mail: iod@pieszyce.pl.
Zgodnie z zasadami RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec Państwa danych
i ich przetwarzania przez nas.
Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody, żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

