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zdnia 13 lipca 202l t.
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na
sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej §połecznej Inicjatywie Mieszkaniowej §udety spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym @z. U. z2020 t., poz.
ust. lustawy zdnia 26pńdziemika l995r. oniektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz. |J. z2019 t. poz.2195 ze zm.), uchwala się, co następuje:

7l3ze zrn.) otaz art.33m

§ 1. 1. Zatwierdza się wniosek Burmishza Mieroszowa do ministra właściwegodo spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzenne9o oruzmieszkalnictwa o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie dzialania polegającego na objęciu przez Gminę Mieroszów udziałów

wtworzonej, wformie spółki zogtaniczoną odpowiedzialnością Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sudety
spółka zograniczoną odpowiedzialnością zgodnie zzasńani określonymiwustawie zdnia 26pńdziemika
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

2. Wniosek,

o którym mowa w ust.

§ 2. Wykonanie

l, stanowi załączńknr l do niniejszej uchwaĘ.

uchwaĘ powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 3. Uchwała wchodzi

w Ęcie z dniem podjęcia.
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Mieroszów, dnia
Burmistrz Mieroszowa

Pan Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministróq
minister rozwoju, pracy i technologii
za pośrednictwem

Nieruchomości

Pana Bańłomieja Druzińskiego
Prezesa Krajowego Zasobu
na adres: Krajowy Zasób Nieruchomości

ul. Nowy Swiat

l9 00-029 Warszawa

wNIo§EK
Dzińając na podstawie art. 33m ust. 1 ustawy zdnia26 pńdziemika 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz.IJ. z 2019 r. poz. 2195 zę zm.; zwaną
dalej ,,ustawą") wnoszę o udzielnie na podstawie art. 33l pkt 1 ustawy, wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na
objęciu ptzez Gminę Mieroszów udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie
Mieszkaniowej SudeĘ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Stosownie do dyspozycji art. 33m ust. 2 ustawy wskazuję, co następuje:

1) wysokośó planowanego wkładu pienięznego Gminy Mieroszów związanego
opisanego wżej dzińaniawynosi.3 mln złotych (słownie zł:trzy miliony złotych);

z

realizacją

2) wysokośćwnioskowanego wsparcia narea|izację opisanego

wyżęj działaniawynosi 3 mln
złoĘch (słownie zł: trzy miliony złoty ęh);
3) objęcie udziałów nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od otrzymania wnioskowanego
wsparcia;
4) numer rachunku bankowego, na który ma byó wypłacone wsparcie: 02 8395 0001 0021 8115
2000 0001.

.

Ponadto informuję, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa zostanie utworzona w formie
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz
innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich
eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy.
Do niniejszego wniosku, zgodnie z wymogiem art. 33m ust. 4 ustawy, dołączam Uchwałę Rady
Miejskiej Mieroszowa Nr .
... z dnia
lipca 202I r, w sprawie zatwierdzęnia
wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Ronvoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie
objęcia udziałów w nowo tworzonej Społecznej InicjaĘwy Mieszkaniowej Sudety Sp. z o. o.
iwyrażenia zgody najego złożenie.
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uzasadnienie

RządowY Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy
z dnia l0 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa @z. U. z202l r. poz.
11). Celem funkcjonowania Funduszu jest poprawa dostępnościmieszkań pop'zoz pobudzenie nowych inwestycji
mi.eszkaniowych na rynku mieszkań budowanych zprzsntaczeniem na wynajem przez Społeczne Inicjat/wy

-sfinaniowaniu
Mieszkaniowe (SIM). Środki Funduszu sfuZą
częścilub całoŚci wydatkóń gminy na Óqęcie
udziałów lub akcji w tworzonej lub dzińającej SIM. Wsparcie udzielane jest na: _ dofinansowanie w wysokości
10 Proc. kosźów inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez isbriejące Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(TBS) lub Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM), - wsparcie na utworzenie nowej Społecznej Inicjatywy
Mieszkaniowej w wysokoścido 3 mln zł. Wsparcie wypłacane jest gminom podejmującym działania polegające na
objęciu udńńów lub akcji w tworzonym lub istniejącym TBS/SIM' na watuŃach określonych w art. 331-33

ustawy zdnia 26 pńdziemika 1995 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
@z.U. z2019 r. poz. 2195 zpóźn. zm). Mając na uwadze dzialania Gminy Mieroszów w zakresie budowy

budyŃu wielorodzinnego z mieszkaniami o umiarkowanym czJnsal oraz możliwościąuczestnictwa realizacji tego
przedsięwzięcia poprzez utworzenie Społecznej InicjaĘwy Mieszkaniowej Sudety spółka zograniczoną
odPowiedzialnościąńożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na
sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej jest zasadne i niezbędne w celu
rcalizacjitego przedsięwzięcia. Podjęcie przedmiotowej uchwały nie spowoduje skutków finansowych.

MI

T

RZ

O'r4-

j LlPtnsht

Id:

O)RDR-NOPGP-DSIIPD-AIRAB-IPHSL. Uchwalony

Strona

1

