BADANIE REPREZENTACYJNE MIESZKANIA I BUDYNKI

I. MODUŁ MIESZKANIE
1. Czy mieszkanie w którym Pan(i) mieszka znajduje się w budynku wielomieszkaniowym?
1) tak
2) nie
Jeśli w pytaniu 1 zaznaczono odpowiedź 1 odpowiedzi udziela się tylko na pytania dotyczące
MODUŁU MIESZKANIE – pytania 2 - 13
Jeśli w pytaniu 1 zaznaczono odpowiedź 2 odpowiedzi udziela się na pytania dotyczące MODUŁU
MIESZKANIE – pytania 2-13 oraz MODUŁU BUDYNEK pytania 1-6
2. Mieszkanie jest zamieszkane:
1) stale
2) czasowo (tzn. jest drugim mieszkaniem przeznaczonym tylko do czasowego lub
sezonowego przebywania)
3.. Własność mieszkania
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

osoba fizyczna
spółdzielcze własnościowe
spółdzielcze lokatorskie
gmina
Skarb Państwa
zakład pracy
towarzystwo budownictwa społecznego (TBS)
pozostały podmiot

4. Powierzchnia użytkowa mieszkania - ogółem (proszę podać w pełnych m2)
5. Powierzchnia użytkowa mieszkania wykorzystywana wyłącznie do prowadzenia działalności
gospodarczej (proszę podać w pełnych m2)
6. Liczba pokoi w mieszkaniu
1) ogółem
2) w tym wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej
7. Czy w mieszkaniu jest kuchnia?
1) jest izba kuchenna – z oknem i o powierzchni 4 m2 lub większej (proszę podać liczbę
izb kuchennych)
2) jest pomieszczenie kuchenne bez okna (tzw. ciemna kuchnia) lub o powierzchni
mniejszej niż 4m2
3) jest pokój z aneksem kuchennym
4) nie ma ani izby kuchennej bądź pomieszczenia kuchennego bez okna, ani pokoju z
aneksem kuchennym
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WYPOSAŻENIE MIESZKANIA W INSTALACJE
Należy wykazywać urządzenia czynne, jak i chwilowo nieczynne (z wyjątkiem. urządzeń, które na
skutek znacznych uszkodzeń są nieczynne dłużej niż rok). Należy również wykazać te urządzenia, które
już są zainstalowane w mieszkaniu, ale nie podłączono ich jeszcze do sieci (np. w budynku nowo
zbudowanym).
8. Czy w mieszkaniu jest kran z wodą bieżącą?
1) ciepłą i zimną
2) tylko zimną
3) nie ma
9. Czy w mieszkaniu jest łazienka z wanną lub kabiną prysznicową
1) tak
2) nie
10. Czy w mieszkaniu jest ustęp spłukiwany wodą bieżącą?
1) tak
2) nie

11. Czy w mieszkaniu jest gaz?
1) tak, z sieci
2) tak, z butli
3) nie
12. Sposób ogrzewania mieszkania
1) centralne ogrzewanie zbiorowe z sieci
2) centralne ogrzewanie zbiorowe ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek
wielomieszkaniowy
3) centralne ogrzewanie indywidualne
4) piece
5) pozostałe
Jeżeli w pytaniu 12 zaznaczono odpowiedź 1 lub 2 i w pytaniu 1 zaznaczono odpowiedź 1, to koniec
wywiadu
Jeżeli w pytaniu 12 zaznaczono odpowiedź 3 - 5, to przejście do pytania13
13. Rodzaj stosowanego paliwa
1) paliwa stałe
2) paliwa gazowe
3) paliwa ciekłe
4) energia elektryczna
5) system dwupaliwowy
6) pozostałe
Jeżeli w pytaniu 1 zaznaczono odpowiedź 1 to koniec wywiadu
Jeżeli w pytaniu 1 zaznaczono odpowiedź 2, to przejście do części MODUŁ BUDYNEK pytanie 1
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II. MODUŁ BUDYNEK
Pytania zadawane tylko wtedy, gdy w części MODUŁ MIESZKANIE w pytaniu. 1 zaznaczono
odpowiedź „2”
1. Rodzaj budynku w którym znajduje się mieszkanie:
1) mieszkalny
2) zbiorowego zakwaterowania (np. hotel, sanatorium, dom studencki, internat, klasztor
itp.)
3) budynek niemieszkalny (tzn.. budynek przeznaczony na cele inne niż mieszkalne np.
przychodnia, szkoła, itp.)
2. Liczba mieszkań w budynku (podać liczbę mieszkań)
3. Własność budynku
1) osoba fizyczna
2) spółdzielnia mieszkaniowa
3) gmina
4) Skarb Państwa
5) zakład pracy
6) towarzystwo budownictwa społecznego (TBS)
7) pozostały podmiot
8) współwłasność z wyodrębnionymi własnościami lokali mieszkalnych
9) współwłasność bez wyodrębnionych własności lokali mieszkalnych
4. Rok oddania budynku do użytku
1) rok
2) w budowie
5. Czy w budynku jest wodociąg?:
1) tak – z sieci
2) tak – lokalny
3) brak
6. Czy w budynku jest kanalizacja?:
1) tak – z odprowadzeniem do sieci
2) tak – lokalna
3) brak
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