
PROJEKT

.\'r korespondcncji SOD [.\11.407275.2031

UCHVVALA Nr ...... . ..........
RADY MIASTA GLIVVICE

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

w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta 0 wspa rcio ze .érodkéw Rzaduwcgo Funduszu
Rozwoju Micszkalnichva przedsiwvziecia inwestycyjncgo przy ul. Dworskiej w Gliwicach (etap I -

hudynek A1)

Na podstauie 21MB 1151. 2 pkt l5 115121“) 2 dnia 8 mama 1990 r. 0 sunmrmdzie gmilm) m (tj. D7.l ‘. z 2020 1‘.
pox. 713 7 Win. 2111.). omz 111133111 1151. l usum) rdnia 26 paidzicrnika l905 r. 0 nieklémch lbrmach
popierania budo“ 111cm 21 micszkzmioucgo (Ij. Dz. U. 7 20191: poz. 2105 1 pain. 2111.). nu \xniosek Preadcma
Miasla

Rada Miasta Gliwice
uchwala, c0 naslgpuje:

§l. l. Zalwierdxa sit; uniosck Prez_\ dcnm Miasla (ili\\icc do Ministra R07woju. PI‘ZIC} i'I‘cchnologii
0 \\‘S[‘)ZlI‘CiC ze §mdk6\\‘ Rzadoucgo Funduszu Rozuoju Micszkalnicma 1m st‘lnansouanie d7ialanla
polcgajqccgo nu ohjgciu przcz Miasto (iliwicc udziak’nv \\ ismiejqccj Spolccznej lnicjzn} \xic Mieszknnimx‘cj -
Zarmd BL1d_\nk0\\ Micjskich H '1‘0\\a1‘/__\st\\0 Budownicma Spoleczncgo spéHm z ogmniczonu
odpmvicdzialnoicia /siedzibq \\ (]li\\icach p12} 11!. V‘Varszawskiej 358. Zgodnie 71215216131111 okrcSlonymi
w ustam iC / dnia 26 paidzicrnika 1095 r. 0 niektdr} ch formach popierania budm\rnic1\\a 111ieszkanimwg0.

2. Przedsiguflgcie. kIOrego ma dot) czyc \x‘sparcic jest 7\\'iz1zanc z realimc budmx} budwkdw
mieszkalmch na \\_\'najem pod 111mm; "Budou‘a b11d}11k11 mieszkalnego “iclorodzinnego A] \H‘uz
z infrastruklm‘a touarzyszc p17,} ulic_\ Dxxorskiqi I etap \\ (ili\\icach”.

§2. Wmimck. 0 k101‘_\m 111mm w § 1 1151. I. stammi zaflqcmfik do niniejvcj uclmui).
§3. W} Romanic uchwaiy pmVicyC Prezydcnlmx‘i Miasm Gli\\ ice.
§4. Uclmalu “chodzi \\ iycic / dnicm podjqciu.

Stronn l



Za’cznik do uchwaky Nr ....................

Rudy Miasta (iliwicc

z dnia .................... 2021 1‘.

Gliwice,dnia.._’..: .....‘.....‘

Adam Neumann
Prezydent Miasta Gliwice
UL Zwyciestwa 23.
44-100 Gliwice

Pan Jarosiaw Gowin
Wiceprezes Rady Ministréw,
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
2a poérednictwem

Pana Bartlomieja Druzifiskiego
Prezesa Krajowego Zasobu
Nieruchomoéci
na adres: Krajowy Zaséb Nieruchomoéci
ul. Nowy Swiat 19 00-029 Warszawa

WNIOSEK

Dzieflajac na podstawie art 33m ust. 1 ustawy z dma 26 paédziernika 1995 r, o mektérych

formach popéerania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. pm. 2195 oraz 02. U.

z 2021 r. p02. 11; zwana daiej ,,ustawa“) wnosze o:

udzielenie wsparcia ze érodkéw Rzadowego Funduszu Rozwo3u Mieszkalnictwa

na sfinansowanie dziatania polegajacego na objeciu przez Miasto Giiwice udzeaféw

w istniejqce} Spokecznej Inicjatywie Mieszkaniowej « ZBM 11 T85 Spéika z ograniczonq

odpowiedzialnos’cia z siedzibq w Gtiwicach przy u!. Warszawskiej 358.

Stosownie do dyspozycji art, 33m ust. 2 ustawy wskazuje, c0 nastepuje:

1) wysoko‘sc' planowanego wldadu pienigz'nego Miasta Gtiwice zwiqzanego

2 realizacja opisanego wyZej dziaéania wynosi 2 508 500,00 ztotych {siowniez dwa miliony

pigc'set osiem tysiecy pigéset zbtych);

2) wysokos'c' wnioskowanego wsparcia na realizacje opisanego wyiej dzialania wynosi

808 500,00 zéotych (slownie: osiemset osiem tyséqcy pieéset flotych);

3) objecie udznaééw nastapi w termime do szeécau miesiecy 0d otrzymama wnioskowanego

wsparcia;

4) WWW rachunku bankowego, na kto'ry ma byc’ wyphacone wsparcie:

22 1050 1230 1000 0022 7691 4252

Informuje, iz Spoteczna Inicjatywa Mteszkamowa - ZBM II TBS Spééka 2 ograniczona

odpowiedzialnoécia w Giiwicach funkcjonuje ed 1998 roku d!a budowy doméw mieszkalnych oraz ich

eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie 2 przepisami ustawy.

Id: l094!lS(,'(vB(wClL—4(wlfil -B‘K'S-(xDEhDC-UUESI". Prmckl Stronu I



Przedsiewziecie, ktérego ma dotyczyé wsparcie jest zwiazane z reahzacja przedsiewzéecia
inwestycyjnego na wynajem pod nazwa ,,8ad0wa budynk’u m/ESZka/nego wzé/orodzinnego A] was 2
inf/astmktura towarzyszaca przy u/lcy Dworsk/ej 1 eta}: w {El/9722.360": Przedmiotowy teren me Jest
objety nadzorem Wmewédzkiego Konserwatora ZabytkbwA

Proces inwestycyjny zosta? rozpocn; w dniu 22 paz'dziernika 2018 roku - zostata podpisana umowa 0
wykonanie dokumentacji projektowo ~ kosztorysowej x o nadzér autorski.

We wrzeému 2020 roku Spoéka uozyia do BGK wmosek o finansowame zwrotne G‘Ea realizacy
paedsiewziema. W styczniu 20e Spéika zéozyfa wniosek o uzyskanie bezzwrotnego finansowego
wsparcia z Funduszu Dopiat. W U kwartafe 2021 r'oku planowane jest rozpoczecm robét budawianych,
zakoéczenie i oddanie do uzytkowama pianowane jest w styczmu 2023 roku.

Zaprcgektowany budynek bedzie czterokondygnacyjny/ podpuwmczony z 27 Iokatamé mieszkalnymi. Do
kazdego mieszkania przynaleina bgdzie komdrka lokatorska {piwmca}. Powerzchma uzyikowa
mreszkafi wynoséc’ bedzie 1 373,91 m1.

Pianowany koszt w/w przedsiewzieda inwestycyjnego wynosi ok. 8 500 000,00 2%, w Kym wartos'é
gruntu 0k. 41487323 zbtych brutto.

PEanowany modei finansowania inwestycji przedstawia sie nastepmaco:

1. $r0dkz Masne ~ 5 500 000,00 1}. w firm:
a) 5mm finamm 5pd/ki‘— 348 422, 00 2/.
b) H‘rzansawe wsparcws z Fzmduszu DOp/az‘ — grant ~ 2 643 073.00 Zi’.

I) Apon’ p/ém'ezny M/asta Elmira a 1 700 000,00 2%.

d) Fmansowe wspam‘e z Rzadowego Funduszu Rona/0111 fifzészka/mmv‘ - 808 500,00 2/.

2, Preferencyjny kredyt 2' BGK z programu rzegdowego (finansowanie zwrotne) 3 000 000,00 2+‘

00 niniejszego wniosku, zgodme z wymogxem art 33m ust. 4 ustav I, dohaczam Uchwae Rady
Mxmskie] w ticach nr........ z dma. .......... , w sprawxe zéozenla wniosku o wsparcie ze

érodkéw Pzadowego Funduszu Rozwoju Maeszkalmctwa na sfinansowanie objeaa udzzakéw w

istniejacej Spcfieczne} lmcjatyme Mzeszkaniowej ., ZBM H TBS Spélka z ogramczona
odpowiedzialnoécfa w GIN/mach

Dodpés Prezydenta Miasta Gliwxce
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Uzasadnienie

Nowelizucja ustawy 7 dnia 26 paidziernika 1995 r. 0 nicktérych Ibrnmch popierania budownictwa

mieszkaniowcgo. ktéra weszla w Zycie w dniu 18 stycznia 2021 roku. daje moiliwoéé ubicgania six; Gminic

0 “spams dla istniejqcych SIM (nowa nuzwa 'I‘owarzystw Budownictwa SpoIecznego). ze Srodkéw qdowego

Fumluszu Rozwoju Micszkalnicma.

Wsparcie to jest udzielane dla Gminy przez Ministra Rozwoju. Pracy i'I‘cchnoIogii. ze émdkéw Rzadowego

Funduszu Rozwoju Mieszkalnicnm na sfinansowanie cz¢éci Iub calos'ci dziaIania (przedsiewzigcia imvestycyjno -

budowlanego prowadzonego przcz SIM (TBS). polegajqcego na objgciu przez Gming udzia’w \\’ istniejacym

SIM (TBS) »— art. 33I uslawy o niektbrych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Warunkiem udzielenia WSparcia dIa Gminy jest zIoZenic zatwierdzonego przcz Radr; Gminy

w drodzc uchwaly. wniosku Prczydenta Miasul GIiwice d0 Ministra RozwojLL Pracy

i 'I'eclmologii — art. 33m ustawy 0 nicktérych formach popierania hudownictwa mieszkaniowcgo.

Wsparcie jest udzielane Gminic dla rcalizacji konkretncgo zadania inweslycyjncgo realizowancgo przez SIM

1TB S) i nic 11107.6 przckroczyé IO ”/0 \vartoéci koslw przedsiwwiqcia inwestycyj no — budmvalncgo. w przypadku

istnicjz‘ccuojuz SIM (TBS).

Wsparcia moZna udzielié Gminic wigccj Hi7. raz. oil‘c kaZde zdzialafi zwiqzanc jest zrcalizacjz} inncgo

pmedsiniqcia inwcslycyjno — budowalnego.

Wsparcie udziclone mc byé (Ila przcdsinigé inwcstycyjno — budowlanych aktualnie rcaIi70\\‘an_\'ch jak

i planowanych.

Przedsiniqcic. ktérego ma dotyczyé wsparcic jest Iiwiqzanc z rcaIizucje; hudowy budynkéw mieszkalnych na

wynajem pod nazwa .,Bud0wa budynku mieszkalnego wielorodzinnego AI wraz z infi'aslrukturz} towarzyszqcz}

przy LIIIC}' Dworskicj I clap w Glhvicuch".

Majqc na \vzglt;dzic powsze podjtgcic uchwaly jest uzasadnione.
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PROJEKT

T\r korespondcmji SOD L‘,\l.4()7375.2031

UCHVVALA Nr
RADY MIASTA GLIWICE

'1. dnia 2021 r.

w Sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta 0 wsparcie ze Srodkéw qdowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa przedsiqwzigcia inwcstycyjnego przy ul. Dworskiej w Gliwicach (ctap I -

budynek Al)

Na podstamc art. | 8 L151. 2 pkt 15 mum) 7 dnia 8 marca 1900 1'. 0 sanmrzadzie gminnym (Ij. DzU. z 2020 r.
poz. 713 2 [36711, 7,111.). oraz art. 33m ust. l ustzm) z dnia 26 paidzicmika 1095 r. 0 niekIOrych ibrmuch
popierania budounicma micsxkanioucgo (Ij. Dz. U. z 2010 r. poz. 2105 2 p6211. zm.). nu uniosek Prezydcma
Miasm

Rada Miasta Gliwice
uchwala, c0 nastqpuje:

§]. 1. [amicrdza sic \miosck Preqdcma Miasla Gliuice do Minislra Ronmju. Pracy i'l‘cchnologii
0 \xspal‘cic /e émdkdw Ryadmwgu l-‘Lmduszu Rommju N/Iicszkalnicma 1m Sfinunsowzlnie d7ialani21
pnlcgajqccgo na objgciu przcz Miasm GliMcc udzialéw \\ ismiccej Spolcczncj [nicjzm Me Mieszkanimvej -
Zarzqd Bud_\nk0\\ Micjskich lI Touurzy 51“ 0 Bud()\\nic1\\a Spolecmcgo spélka 1. ogmniczonz;
odpmxiedzialnoéciq zsiedzihq \\ (Jli\\icach przy ul. Warszmwkiej 358. zgodnic zzasadami ()kreSlonymi
\\ ustzux‘ie z dnia 26 paidziernika I995 r. 0 niektérych formach popicrania budownicma micszkaniowcgo.

2. Przcdsimwigcic ktércgo ma dotyczyé wsparcie jest zwiqzane z realizacjz; budouy budynkéw
micszkalnych na \Vynajem pod nazwq "Budoua budynku 111icszkalnego uielorodzinnego A] u r111
z infi‘astruklura towarzyszc przy uliL‘) Dworskiej l clap \\ GIN icach".

§ 2. Wniosclx. 0 L101) m moxm \x‘ § l ust. I. stummi 7a|qc7nik do niniejszej uchwaly.

§ 3. Wykonanic uchwaly pmx'icwyc' Prczydemom Miasla Gli\\ ice.

§4. Uchwdla \Vchodzi \\ 2ycic z dniem pod‘ig‘cia.

Podpis jest pr
Dokumcm md‘
Rafa} SAC ; ‘
Data: 2021,
(ET
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