
UCHWAŁA NR XVIII/150/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 9 września 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się wniosek Burmistrza Bytomia Odrzańskiego skierowany do Ministra Rozwoju 
i Technologii o finansowe wsparcie w wysokości 3 mln zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez 
Gminę Bytom Odrzański udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 
26 października 1995 r., w oparciu o art. 331 ust. 1. 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 

Id: 7A9A8005-BDFF-4808-9CE1-A9C62D6BF3DF. Podpisany Strona 1



Bytom Odrzański, dnia ............................ 
Gmina Bytom Odrzański 
Rynek 1 
67-115 Bytom Odrzański 
 

Minister Rozwoju i Technologii  

pl. Trzech Krzyży 3/5 

00-507 Warszawa 

za pośrednictwem 

Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości 

ul. Nowy Świat 19 

00-029 Warszawa 
 

W N I O S E K 
 

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 ze zm.) wnoszę o 

 
udzielnie na podstawie art. 33l pkt. 1 ustawy, wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Bytom Odrzański 
udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. 

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

1. wysokość planowanego wkładu pieniężnego Gminy Bytom Odrzański związanego z realizacją 
opisanego wyżej działania wynosi 3 mln (słownie: trzy miliony złotych 00/100); 

2. wysokość wnioskowanego wsparcia na realizację opisanego wyżej działania wynosi 3 mln (słownie: 
trzy miliony złotych 00/100); 

3. objęcie udziałów nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od otrzymania wnioskowanego wsparcia; 
4. numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacone wsparcie: Bank Spółdzielczy Nowa Sól, 

Oddział w Bytomiu Odrzańskim nr 46 9674 0006 0010 0023 0739 0001  
 

Do niniejszego wniosku, zgodnie z wymogiem art. 33m ust. 4 ustawy, dołączam Uchwałę Rady 
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr ..................... z dnia ...........................  w sprawie zatwierdzenia 
wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 
udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Załącznik do uchwały Nr XVIII/150/2021

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 9 września 2021 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Bytom Odrzański ma możliwość ubiegania się o wsparcie 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 
w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Zgodnie z art. 33m ustawy z dnia 26 października 
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 ze zm.) 
przedmiotowego wsparcia udziela się na zatwierdzony przez Radę Miejską w drodze uchwały wniosek 
Burmistrza. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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