
 
 

     
 
 

   
   

     

            
            

  

                      
                    

                 
 

   
   

                  
           

             
          

             
              

            
           

          

                

        

        

 

  
 

 
  

 

 

 
   

     
    

   
 

    
 

  

  

  

   

PROJEKT 

Nr korespondencji SOD UM.407275.2021 

UCHWAŁA Nr .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa przedsięwzięcia inwestycyjnego przy ul. Dworskiej w Gliwicach (etap I -

budynek A1) 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta 
Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się wniosek Prezydenta Miasta Gliwice do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania 
polegającego na objęciu przez Miasto Gliwice udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej -
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 35B, zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

2. Przedsięwzięcie, którego ma dotyczyć wsparcie jest związane z realizacją budowy budynków 
mieszkalnych na wynajem pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A1 wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Dworskiej I etap w Gliwicach". 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Zał¹cznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia .................... 2021 r. 
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Uzasadnienie 

Nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego, która weszła w życie w dniu 18 stycznia 2021 roku, daje możliwość ubiegania się Gminie 
o wsparcie dla istniejących SIM (nowa nazwa Towarzystw Budownictwa Społecznego), ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 

Wsparcie to jest udzielane dla Gminy przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie części lub całości działania (przedsięwzięcia inwestycyjno -
budowlanego prowadzonego przez SIM (TBS), polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w istniejącym 
SIM (TBS) – art. 33l ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Warunkiem udzielenia wsparcia dla Gminy jest złożenie zatwierdzonego przez Radę Gminy 
w drodze uchwały, wniosku Prezydenta Miasta Gliwice do Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii – art. 33m ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Wsparcie jest udzielane Gminie dla realizacji konkretnego zadania inwestycyjnego realizowanego przez SIM 
(TBS) i nie może przekroczyć 10 % wartości kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno – budowalnego, w przypadku 
istniejącego już SIM (TBS). 

Wsparcia można udzielić Gminie więcej niż raz, o ile każde z działań związane jest z realizacją innego 
przedsięwzięcia inwestycyjno – budowalnego. 

Wsparcie udzielone może być dla przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych aktualnie realizowanych jak 
i planowanych. 

Przedsięwzięcie, którego ma dotyczyć wsparcie jest związane z realizacją budowy budynków mieszkalnych na 
wynajem pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
przy ulicy Dworskiej I etap w Gliwicach”. 

Mając na względzie powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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