ANKIETA
Szanowni Państwo, niniejsza ankieta ma na celu zweryfikowanie zainteresowania dotyczącego
planowanej inwestycji obejmującej zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w ścisłym
centrum Strzelec Opolskich (teren pomiędzy ul. Opolską i ul. Szpitalną) i budowy domów
szeregowych. Ankieta jest anonimowa. Każda z odpowiedzi jest poprawna. Jej wyniki posłużą do
poznania oczekiwań przyszłych nabywców oraz dopasowania projektu inwestycji do ich potrzeb.
1) Czy jest Pan/Pani zainteresowany/-a zakupem lub wynajmem domu szeregowego?
a) tak

b) nie

c) nie wiem

2) Czy mieszka Pan/Pani:
• w obrębie miasta Strzelec Opolskich?
a) tak
•

w obrębie gminy Strzelce Opolskie?
a) tak

•

b) nie

b) nie

w obrębie powiatu strzeleckiego?
a) tak

b) nie

3) Czy pracuje Pan/Pani:
• w obrębie miasta Strzelec Opolskich?
a) tak
b) nie
•

w obrębie gminy Strzelce Opolskie?
a) tak

•

b) nie

w obrębie powiatu strzeleckiego?
a) tak
b) nie

4) Proszę o wskazanie Pana/Pani oczekiwań względem inwestycji w poniższych kategoriach:
•

powierzchnia użytkowa:
a) do 100 m²
b) 101-120 m²
c) 121-140 m
d) powyżej 140 m²

•

standard wykończenia:
a) surowy (bez instalacji i wykończenia wnętrz)
b) deweloperski (z instalacjami, bez wykończenia wnętrz)
c) z wykończeniem wnętrz, bez wyposażenia

•

•

styl budownictwa:
a) nowoczesny

b) klasyczny

c) skandynawski

d) minimalistyczny

e) śródziemnomorski

f) inny

przedział cenowy:
PLN

•

forma własności:
a) najem

•

•

termin realizacji:
a) do roku

b) najem z opcją zakupu
b) 1-2 lata

b) parter + 2 piętra

piwnica:
a) tak

•

b) nie

garaż:
a) tak

b) nie

•

ilość pokoi:
a) salon, kuchnia + 2 pokoje
b) salon, kuchnia + 3 pokoje
c) salon, kuchnia + 4 pokoje

•

ilość łazienek:
a) jedna

•

c) powyżej 2 lat

ilość pięter:
a) parter + 1 piętro

•

c) zakup

b) dwie

rodzaj ogrzewania:
a) gazowe
b) elektryczne
c) na paliwo stałe

d) ciepło-systemowe
e) podłogowe
f) inne

•

wyposażenie w kominek:
a) tak
b) nie

•

standard użytych materiałów (np. dachy, okna, tynki)
a) ekonomiczny
b) średni
c) wysoki

Dziękuję za udział w badaniu!

