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PROJEKT

.\"r korespondencji SOD URL-1093192021

UCHWALA Nr .........
RADY MIASTA GLIWICE
z (Inia. ..... . ....... . ..... 2021 r.

w sprawie zahvierdzenia wniosku Prczydenta Miasta 0 wsparcic ze érodkéw qdowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa przcdsiqwziqcia inwestycyjnego przy ul. Dworskiej w Gliwicach (etap I hudynek A2)

Na podstzmie 2111.18 L181. 2 pkl 15 uslzm} z dnia 8 marca 1990 r. 0 s;111101‘7.z;d7ic gminn) m (tj. D715. /. 2020 1‘.
p07. 713 1/. mm 1111.). may; ”1.33m L151. 1 ustzmy zdnizl 26 paz’dziemika 1995 r. 0 nickldrych formach

popicraniu budounicma mieszkzmioxwgo (tj. Dz. U. 7, 2019 r. [)0]. 2195 z péin. my). na uniosek PI'CZ} dcma
Miasta
Rada Miasta Cliwice
uchwala. c0 nastqpuje:

§l. 1.

[al\\icrc1xa Sig “niosck Prczydenla Miasta (ili\\icc do Minislra Roaxoju. PraC) i'1‘cchno10gii

0 “sparL‘ie 2c Srodk Rmdou ego FLIHdLlS/Ll Rozuqiu Micszkalnicm 21 na sﬁnz‘msouanic 11711112111111
polcgqiqccgo nu objgciu przcz Miasto (jlhxice ud7ia|0w \\ ismiccej Spo1cc7ncj 1nic_iat)‘\\‘ie 1V1icszlxani0ucj —
Zarzqd Budwkéu
Micjskich 11 '1’0warz_\‘st\\0 Budtmnicmu Spo1cczncgo spélka 7. ograniC/ona
odp()\\'1ed7.ialnos‘ciq zsicdzibq \\ ('ilixxicach przy ul. \N’arszmx‘skicj 3513. zgodnic zzasadami okreélonymi
\\ uslzmie Z dnia 26 paidzicmika 1995 r. n nicklmych formach popicrania budmmicma mieszkanimwgo.
2. Przedsigwwiqcie. ktdrcgo ma dotyczyé \VSll‘C1C jcsl mviazanc x. rcalizacjz; budou} hudynko“
mieszkalmch na “majem pod nazwq "Budmm bud5nku mieszkalncgo xxielorodzilmego A2 “my,
2 ini‘l‘aslrukmra Iouarzyszqcz; przy uliC) Duorskiej 1 amp w (iilixxicach'l

§ 2. Wniosck. 0 kmrym mmxa \V § 1 L151. 1. slanmwi za1qcznik do ninicjszcj uchxxuly.

§3. Wykonanie uchwa1y pmxierzyc’ Prcx; dcnumi Miasta Gli\\icc.
§ 4. 1,1c11\\a1u\\c11m1zi \\ Zycie 7 dnicm podjgciu.

51mm 1

siqcznik do uchwaky Nr ....................

Rudy Miasla Gliwicc
z dnia .................... 2021 r.

Adam Neumann
Prezydent Miasta Giiwice
UI. Zwyciestwa 21

44—100 Gliwice

Pan Jarostaw Gowin

Wiceprezes Rady Ministréw,
Minister Romoju, Pracy i Technologii

za poérednictwem
Pana Bartlomieja Druziﬁskiego
Prezesa Krajowego Zasohu

Nieruchomoéci
na adres: ,Krajowy Zaséb Nieruchomoéci
uI. Nowy Swiat 19 00029 Warszawa

WNIOSEK
o mekto'rych
Dzia§ajqc na podstawie art. 33m ust, 1 ustawy 2 dnia 26 paédziemika 1995 r.
oraz 02. U.
formach popierania budowmctwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. po 2195

z 2021 r. p02. 11; zwana dale-j ,,ustawq”) wnoszg o:

wsparcia

udzielenie

na
w

sﬁnansowenie
istniejqcej

dzia¥ania

Spofecznej

Initiatywie

Méeszkaniowej

—

Miasto

przez

objeciu

na

po§egajacego

ZBM

H

Mieszkainictwa

Rozwoju

Funduszu

qdowego

érodkéw

2e

TBS

udziaiéw

Gliwice

Spékka

z

ograniczona

odpowiedzialnos’cia 2 siedziba w Gtiwicach przy ul. Warszawskiej 358.

Stosownie do dyspozyq‘i art. 33m ust. 2 ustawy wskazuje, co nastepuje:

1)

wysokos'c'

planowanego

Mzasta

pienieznego

wk1adu

zwiqzanego

Giiwice

z realizacja opisanego wyiej dziakania wynosi 2 300 000,00 zlotych (smwnie: dwa miiiony

trzysta tysiecy ziotych};
2)

wysokoéc'

wnioskowanego

wsparcia

na

opisanego

reaiizacje

wyZej

dziaéania

wynosi

l 090 500,00 zkﬁych (siownie: jeden mﬂion dzieweédziesiat tysiecy pigc’set ziotyc'n);
3)

objecie udzia£éw nastapi w terminie do szeéciu miesiecy ed otrzymania wnioskowanego

wsparcia;

4) numer rachunku bankowego, na ktéry ma byc’ wypéacone wsparcie:
22 1050 1230 1000 0022 7691 4252

Informuje,

i2

Spoieczna

lnécjatywa

Mieszkaniowa

~

28M

II

TBS

Spéfka

z

ograniczona

odpowiedziainos’cia w Giiwicach funkcjonuy: 0d 1998 roku dia budowy doméw mieszkamych oraz ich
eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy.

Id: ('(37‘)F7037F2F3-4(19l-BB3F»35('D‘)513ZXKB. I’mjckl

Slmnu l

Przeds:ewziec§e,

kto'rego

ma

dotyczyc'

wsparcie

jest

zwiazane

z

reahzaqa

przedsinéecia

nego A2 was 2
inwestycyjnego na wynajem pod nazwa ,,Budowa budynku mieszka/nego m‘e/Dmdzin
i Przedmiatowy teen me jest
mfrastrukfura towarzyszaca przy ulfcy Dworskiej I ezap w Gl/wfcach‘

objety nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw‘
~ zostaha podpisana umowa :3
Proms $nwestycy3ny zosta! rozpoczety w dmu 22 paidziemxka 2018 roku
wykoname dokumentacjs pmjektowo — kosztorysowej i o nadzér autorski‘

o wsparcm z Fundusm
W styczniu 2021! Spc’ﬁka zioZyéa wmosek o uzyskanie bezzwrotnego ﬁnansoweg
zakor’wczeme s
ch,
budowiany
robrjt
e
Dopéat. W H kwar‘taze 2021 roku pianowane jest rozooczecé

oddame do LIZytkowama plancwane jest w styczmu 2023 raku.

z 35 lokaéamx mteszkalnymi. Do
Zaprojektowany budynek bedzie czrerokondygnacyjny, podpiwniczony
Powierzchnia uz‘ﬁkowa
kazdego nneszkanéa przynaiezna bedzie komérka iokatorska (paxca';

mueszkah wynosié bedzée 1 967,53 mi
000,00 2!, w tym wanos’c'
Planowany koszt Mw przeds1ew71ec1a inwestycyjnego wynos: 0k. 11 800

gruntu 0k 594 12531 Zion/ch bruttoA
Pianowany model ﬁnansowania inwestycji przedstawia SEQ nastepujaco:

1‘

érodki Masne — 11 500 000400 2%. w tym:

a} ﬁrodki ﬁnanszpw’e Nesta SIM/cent 1 209 500,00 3.}.

b] Fina/Howe WSpa/cie z FUFIJUSZU Don/a! - 9 200 (300,00 zr’.
C)

»~ I 090 506? 1!.
Fmansawe wsparcie 2 Rzadowego Funduszu Rozwoju Mieszka/mczwa

ustawy, dokaczam Uchwaég Rady
Do mmelszego wmosku, zgodnie z wymogiem art. 33m ust. <1
z Lima...“ . . m, w sprawre sZenia wniosku 0 wsparcie ze
Mnegsktej w Géxwicach nrv,
sﬁnansowanie abjecia udzxaééw w
Srodkdw Rzadowego Funduszu Rozwoju Mieszkalmctwa na
ZBM I} TBS Spdka J, ograniaona
ismiejacej Sgcﬂecznm Iniqatywie Mreszkamowej

odpowiedzialnoécia w Gliwlcach.

podpis Prezydenta Msasta tice

14M
(3

f

PRi277‘/}'x"aRZADU
”7:4/zyszrcIZ Koran/a V
/

1d:('(uT‘NT'US—FZF34601—BB.‘\F-35CD‘)5133MB. ickl

Smmu 2

Uzasadnicnie

aclizacja ustawy zdnia 26 paz’dzicrnika 1995 r. 0 niekmrych I‘ormach popicrania budowniclwa
mieszkaniowego, kléra weszla w7‘.ycie wdniu I8 stycznia 2021 roku. dajc mozliwos'é ubicgania sis; Gminic
0 \Vsparcie dla islniejqcych SIM (nowa nazwzz Towarzystw Budownictwa Spoleczncgo). ze émdkéw Rzadowego
Fundusm Rozwoju Micszkalnictwa.
Wsparcie to jest udziclane dla Gminy przez Ministra Rozwqiu. Pracy i 'I‘echnologii. ze s'rodkOw qdowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sﬁnansowanie czgs‘ci lub caloéci dziaIania (przedsiewzigcia inwestycyjno budowlanego prowadzonego przc7 SIM (TBS). polcgajqcego na objgciu przez Gming udzialéw w istniejqcym
SIM (TBS) 7 art. 331 ustawy 0 niektérych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

VV‘arunkiem udzielenia wsparcia dla Ciminy jest ZIOZenie zatwierdzonego przez Radc‘;
w
drodze
uchwaIy
wniosku
Prezydcnta
Miasta
Gliwice
d0
Ministra
Rozwoju.
i Technologii — art. 33m ustawy o niektérych formach popierania hudownictwa mieszlx'aniowego.

Gminy
Pracy

\A'sparcie jest udziclanc Gminie dla realizacji konkrctnego zadania inweslycyjnego realizowancgo przez SIM
(TBS) i nie mc przekroczyé 10 0/15 wartoéci koszu'nv przedsinigcia inwcstycyj 10 , budowalncgo. w przypadku

istnicccgojui SIM (TBS).

VVsparcia moZna udzielic’ Gminic wigccj niZ r37. oilc kazde Zdzialzm zwiazane jest zrcalizucjz} inncgo
przcdsinigcia inwestycyjno — budowalncgo.

\Nsparcic udzielonc mc byé dIa przcdsiwzigé inwestycyjno — budowlanych aktualnie
i planowanych.

rcalizmx'anych jak

Przedsinigcit klérego ma dotyczyé wsparcic jest zwiqzane 7. rcaIizacja budowy budynkéw mieszkalnych na
wynujem pod nazwa ..Bud0wa budynku micszkalnego wielmodzinnego A2 wraz z inI'rastruktLq Iowarzyszaca
p17} uIicy Dworskiqi I clap w GIiwicach".

Majqc na wzglgdzic powyfzszc podjgcic uchwaIy jest uzasadnionc.

Id: C(x791:7113-1‘2133—46‘)I—BBSF-ECDOS1328881 Pro‘jukl
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PROJ EKI~

.\‘1' korespondenqii SOD L \‘1.-109319.2021

UCHWALA Nr ....................
RADY MIASTA GLIWICE
Z dnia

2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta 0 wsparcie ze ﬁrodkéw Rzadowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa przedsiqwziqcia inwestycyjnego przy ul. Dworskiej w Gliwicach (ctap I budynek A2)

Na podstzmic art.18 1181. 2 pkt 15 11513“) 2 dnia 8 marca 1990 1‘. 0 samorzqdzie gminnym (tj. D215. 2 2020 1‘.
poz. 713 z pom 2111.). 01:17 311.33111 1151. 1 115m“)

zdnia 26paic17icrnika

199511 0 nicktérwh t‘ormach

popierania budownicum mieszkanimmgo (tj. Dz. U. 7 2019 r. pox. 2195 x péin. [11].). 1121 \miosek P1‘cz_\ dema
Miasla
Rada Miasta Gliwice
11chwala. c0 nastgpuje:
§ 1. 1.

Zamicrdza sin; “1110.,k Preadcnta Miasta Gli\\ice do Minislm Ronmju. Pram} 1 Technologii

0 wsparcie [e Srodkéw Rzadmx'cgo

Funduszu

Rozxmju

Micszkalnicma na 51111111150“ anie 1121311111111

polegqjqcego na 0bj¢c111 przez N118810 (jliuice udzialéw \1‘ islniejqccj Spolccmcj Inicjatywic Micszkaniouej Zm‘zqd Budwkéu
Micjskich 11 '1‘0\\ar/) smo Budounictwa Spo1cczneg0 spb1ka Z ograniczona
odpmﬁedzialnoéciq zsicdzibq w Gliuicach prZ) L11. Whrszmxskiej 3513. zgodnie [lasadami okrcSlonymi

w ustauie A dnia 26 paZdZiernika 1995 1‘. 0 [1161(101'} ch formach popicrania budmmicma 1111CSZkBI110\\CgO.
2. Przcdsinig‘cie.

ktéreuo

ma

dutyczyc

\x‘sparcie jest

zwiazanc

zrcalizac

budmx‘y

b11d}11k0\\

hueszkalnych na \\_\najem pod naywq "Budmm budmku 111ieszkalneg0 \\ie|o1m1zinnego A2 wraz
z infrastruktura m\\'a1‘z_\'szz_1cq przy 1111C} Dworskicj l etap \\ Gliuicach".
§ 2. W11iosek. 0 k1131'ym moua \\ § 1 1131. 1. stummi zalqcznik do ninicjszcj L1ch\\‘al_\‘.
§ 3. W) k011anic uchwaly pouietvyé Prey) demom Miusla Gli\\ice.
§ -1. 1,1'chwa1a \Vchodzi \\ Zycic z dniem podjgciu.

Rafal Szc {311. V rdbcl
Data: 202 1‘? 3 19:27:43
("l-LT

Id: (‘679F7034FZF'3v—169LBBFPUC‘D‘E132MB. P1‘q1ck1

51101111 1

