Mikrospis Ludności 2016
Pytania i odpowiedzi zawarte
w elektronicznej ankiecie mieszkaniowej
Na podstawie ustawy nr X z 2015 udostępnienie danych jest obowiązkowe.
Dane mogą być użyte wyłącznie do celów statystycznych.
Adres mieszkaniowy
1. Typ budynku?
– dom rodzinny, 1-3 mieszkaniowy budynek
– cztero- albo wielomieszkaniowy budynek
– dom letniskowy
– inny budynek mieszkanuiowy, nie będący domem mieszkalnym (np. dom społeczny,
biurowiec, budynek fabryczny)
2. Typ jednostki mieszkaniowej?
– mieszkanie (również dom rodzinny)
– dom letniskowy
– inne (np. sklep, dom kempingowy)
3. Kiedy dom został zbudowany?
– przed 1919
– między 1919–1945
– między 1946–1960
– między 1961–1970
– między 1971–1980
– między 1981–1990
– między 1991–2000
– między 2001–2011
– w 2012 lub później
– nie wiem
4. Jakiego materiału użyto do budowy?
– cegła , kamień, ręcznie odlewane elementy murarskie
– średnie i wielkie odlewane, bloki betonowe
– panele
– drewno
– glina i słoma itd. na fundamencie
– glina i słoma itd. bez fundamentu
– inne
– nie wie
5. Jak używane jest mieszkanie?
– systematycznie, według potrzeby, jako dom rodzinny
– tylko sezonowo albo podrzędnie
– do innych celów (np. biuro, przychodnia lekarska)
– mieszkanie nieużywane
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6. Kto jest właścicielem mieszkania?
– osoba(y) prywatne mające obywatelstwo węgierskie
– osoba(y) prywatne mające obywatelstwo innego kraju.
– lokalny samorząd
– inna instytucja, organizacja (np. firma, przedsiembiorstwo, kościół)
7. Lączna powierzchnia mieszkania?
Nie brać pod uwagę piwnicy, poddasza, garażu, otwartego balkonu, tarasu! W przypadku
mieszkania wielopoziomowego prosimy o policzenie każdego poziomu
… m2
8. Pomieszczenia znajdujące się w mieszkaniu:
Wielofunkcyjne pomieszczenia zaznaczyć według ich użycia (np. amerykański typ
pomieszczeń na kuchnie i pokój).
8.1.
pokój (większy niż 12 m): … ilość
8.2.
pokój (12m albo mniejszy): … ilość
8.3.
kuchnia (4 m albo większa): … ilość
8.4.
kuchnia (mniejsza niż 4 m): … ilość
8.5.
łazienka: … ilość
8.6.
WC spłukiwane wobą bieżącą (w łazience lub oddzielnie): …ilość
9. Jak odbywa się
9.1. zaopatrzenie w wodę?
– zdalnie sterowanej sieci wodociągowej, lokalnej sieci wodociągowej
– z wodociągu w mieszkaniu (ze studni na terenie posesji)
– nie jest podłączone do sieci wodociągowej
9.2. zaopatrzenie w ciepłą wodę?
– z centralnego ogrzewania
– w inny sposób ( np. centralne ogrzewanie, indywidualne centralne ogrzewanie,
bojler elektryczny, bojler gazowy i kuchenny)
– nie ma bieżącej ciepłej wody
10. Odprowadzanie ścieków?
– przewodami kanalizacyjnymi do sieci miejskiej
– domowymi przewodami kanalizacyjnymi ( np. do zamkniętego zbiornika, szambo,
systemem osuszania)
– w inne miejsca lub nie ma kanalizacji ścieków
11. Rodzaj ogrzewania?
– każde pomieszczenie oddzielnie (np. konwektor, piec)
– ogrzewanie mieszkania (centralne, etażowe), piecem/elektrycznym, gazowym/ lub
innym urządzeniem
– ogrzewanie wielomieszkaniowe piecem /elektrycznym, gazowym/ lub innym urządzeniem
– ogrzewanie zdalne ( z kotłowni obsługującej budynek wielomieszkaniowy)
– nie ma możliwości ogrzewania
12. Sposób ogrzewania? (Podać najwyżej dwie odpowiedzi!)
– sieć gazowa
– gaz PB w zbiorniku
– gaz PB w butli
– drewno
– węgiel
– prąd
– olej opałowy
– nowe źródła energii, a więc: …
– inne materiały ogrzewcze, a więc: …
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13. W okresie ostatnich 10 lat jakie remonty, prace modernizacje były przeprowadzone
w mieszkaniu?
W przypadku budynku wielomieszakaniowego prosimy o wzięcie pod uwagę również roboty
izolacyjne i remontowe!
13.1. malowanie pomieszczeń, lakierowanie, tapetowanie: tak/nie
13.2. wymiana, naprawa okładzin: tak/nie
13.3. izolacja cieplna (np. ściany, strop, podłoga) tak/nie
13.4. remonty zewnętrzne (np. malowanie, malowanie wapnem) tak/nie
13.5. zamontowanie nowych liczników (prosimy nie brać pod uwagę wymiany):
tak/nie
13.6. wymiana urządzeń grzewczo-klimatyzacyjnych (np. kaloryfer, bojler
elektryczny, klimatyzacja
13.7. modernizacja systemu grzewczego (np. modernizacja ogrzewania
centralnego, pieca, korzystanie z nowych źródeł energii) tak/nie
13.8. zamontowanie klimatyzacji: tak/nie
13.9. założenie mediów (np. wprowadzenie gazu i kanalizacji): tak/nie
13.10. modernizacja, wymiana mediów już istniejących (woda, gaz, prąd): tak/nie
13.11. stworzenie nowych pomieszczeń (np. Wybudowanie łazienki, powiększenie
powierzchni użytkowej, zwiększenie liczby pokoi,, zabudowanie poddasza):
tak/nie
13.12. wymiana okien i drzwi: tak/nie
13.13. wykonanie innych prac remontowych …
Liczba osób żyjących w mieszkaniu
Jedną osobę tylko raz wziąć pod uwagę.
14.1. Ilość osób zamieszkałych wspólnie pod jednym adresem: (np. osoby, które
większą ilość nocy w tygodniu spędzają razem, stąd jadą do pracy, szkoły itp.)
… osób
14.2. Ilosć osób tymczasowo przebywających za granicą: (osoby, których stałe miejsce
zamieszkania znajduje się pod tym adresem, ale tymczasowo przebywają za granicą i
których ciągły pobyt za granicą nie przekroczy 12 miesiący)
… osób
14.3. Ilość osób powracających co pewien czas: (osoby, których stałe miejsce
zamieszkania znajduje się pod tym adresem, ale ze względu na naukę, pracę itp. mieszkają
w internacie, hotelu robotniczym, stancji i tylko tygodniowo, co dwa tygodnie, co miesiąc
powracają na dany adres)
… osób
Dalszy ciąg ankiety wypełnia tyle osób,
ile zostało wpisanych w punktach 14.1., 14.2., 14.3.
15. Ilość gospodarstw domowych? …
16. Ilość osób przebywających za granicą długotrwale: (osoby zamieszkujące na stałe
pod danym adresem, ale przebywają za granicą a ich ciągły pobyt za granicą przekroczył lub
w najbliższym czasie przekroczy 12 miesięcy)
… osób
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