
UCHWAŁA NR XXXI/891/21 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 7 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Szczecińskim 
Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2195, z 2021 r. poz. 11, 
1177, 1243), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na złożenie przez Prezydenta Miasta Szczecin wniosku do Ministra 
Rozwoju i Technologii o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasto Szczecin 
udziałów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. 
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/891/21

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 7 września 2021 r. 

Minister Rozwoju i Technologii

za pośrednictwem 

Prezesa Krajowego Zasobu  

Nieruchomości 

Krajowy Zasób Nieruchomości

ul. Nowy Świat 19 

00-029 Warszawa 

WNIOSEK 

Działając na podstawie art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego Dz.U. z 2019 r. poz. 2195, z 2021 r. poz. 11, 1177, 1243)
zwanej dalej ustawą, wnoszę o: 

udzielenie na podstawie art. 33l pkt 2 ustawy, wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasto Szczecin
udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Szczecińskim Towarzystwie
Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Objęcie udziałów będzie stanowiło udział Gminy Miasto Szczecin w przedsięwzięciu inwestycyjno-
budowlanym, realizowanym przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, polegającą na budowie sześciu wielorodzinnych budynków
mieszkalnych, w wyniku którego powstaną 202 mieszkania przeznaczone na wynajem przy ul. Szosa
Polska i Józefa Romana w Szczecinie. 

Stosownie do dyspozycji art. 33m ust. 2 ustawy wskazuję: 

1)  wysokość planowanego wkładu pieniężnego Gminy Miasto Szczecin związanego z realizacją
opisanego wyżej przedsięwzięcia wynosi 10.450.099,82 zł (słownie złotych: dziesięć milionów
czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć i 82/100); 

2)  wysokość wnioskowanego wsparcia na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia wynosi 
5.191.044,59 zł (słownie złotych: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści
cztery i 50/100); 

3)  objęcie udziałów nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od otrzymanego wnioskowanego
wsparcia; 

4)  numer rachunku bankowego na który ma być wypłacone wsparcie
……………………………..; 

5)  szacunkowy koszt przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w celu realizacji którego
obejmowane są udziały wyniesie 59.490.838,90 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć
milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści osiem i 90/100); 
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6)  planowana liczba mieszkań do utworzenia w ramach przedsięwzięcia: 202 lokale. 

Do niniejszego wniosku, zgodnie z wymogami art. 33m ust. 4 ustawy, dołączam uchwałę Rady 
Miasta Szczecin związaną z wyrażeniem zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów                       
w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością - istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
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