
UCHWAŁA NR LVII/524/2022 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 24 października 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie wsparcia 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 
26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się wniosek Prezydenta Miasta Inowrocławia do ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez 
gminę Miasto Inowrocław udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 
„KZN-Bydgoski” sp. z o.o., która przed objęciem udziałów prowadziła działalność na terenie 
miasta Inowrocławia. 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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       Inowrocław, dnia …………………. 

 

Prezydent Miasta Inowrocławia 

al. Ratuszowa 36 

88-100 Inowrocław 

NIP Miasta: 5562638408 

REGON Miasta: 092350725      

 

 

Pan Grzegorz Puda 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 

za pośrednictwem 

Pana Arkadiusza Urbana  

Prezesa KZN 

 

 

W N I O S E K 

Na podstawie art. 33m ust. 1 i art. 33l pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r.  

o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. 

poz. 807 i 1561), wnoszę o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę Miasto 

Inowrocław udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Bydgoski” 

sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. 

Stosownie do dyspozycji art. 33m ust. 2 ww. ustawy wskazuję, co następuje: 

1) wysokość planowanego wkładu pieniężnego gminy Miasto Inowrocław na realizację 

opisanego wyżej działania wynosi 3 430 328,36 zł (słownie: trzy miliony czterysta 

trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 
36

/100);  

2) wysokość wnioskowanego wsparcia na realizację opisanego wyżej działania wynosi 

3 430 328,36 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia 

osiem złotych 
36

/100); 

3) objęcie udziałów nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od dnia otrzymania 

wnioskowanego wsparcia; 

4) numer rachunku bankowego, na który wypłacone ma być wsparcie:  

52 1020 1462 0000 7102 0382 5239. 

Załącznik do uchwały Nr LVII/524/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 24 października 2022 r.
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Ponadto informuję, że wnioskowane wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję 

mieszkaniową pod nazwą „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego wraz  

z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Inowrocławiu przy ul. Wojska 

Polskiego, obręb 2”. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego wynosi 

34 303 283,57 zł. Zgodnie z art. 33m ust. 3 ustawy o społecznych formach rozwoju 

mieszkalnictwa, został dołączony do niniejszego wniosku. Szacunkowa liczba mieszkań 

planowana do utworzenia w ramach tego przedsięwzięcia wynosi 107 mieszkań.  

Zgodnie z art. 33m ust. 4 ww. ustawy, do wniosku dołączono uchwałę nr ……… Rady 

Miejskiej Inowrocławia  z dnia…………. w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie 

wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 

    

Id: 326CC0E5-3C9F-4967-A125-C69C668DB4E5. Podpisany Strona 3 z 6



Id: 326CC0E5-3C9F-4967-A125-C69C668DB4E5. Podpisany Strona 4 z 6



Id: 326CC0E5-3C9F-4967-A125-C69C668DB4E5. Podpisany Strona 5 z 6



 

Uzasadnienie do uchwały Nr LVII/524/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 24 października 2022 r. 

W związku z zamiarem realizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Budowa 
budynku wielorodzinnego mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
techniczną w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego, obręb 2” przez Społeczną Inicjatywę 
Mieszkaniową „KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której gmina 
Miasto Inowrocław jest udziałowcem, celowym jest wystapienie do ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę 
Miasto Inowrocław kolejnych udziałów w ww. spółce. 

Zgodnie z art. 33m ust.1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych 
formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561), 
wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie 
działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie 
mieszkaniowej udziela się gminie na zatwierdzony przez radę gminy w drodze uchwały 
wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 

Niniejsza uchwała nie skutkuje wydatkowaniem środków finansowych z budżetu 
gminy Miasta Inowrocławia. 

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały 
jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

  

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku 
o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 21  radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0. 

  
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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