Projekt
z dnia 13 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

NR XXXII/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze
na sfinansowanie
w tworzonej
Bydgoski"
z

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 33 m ust. 1 ustawy z dnia 26
1996 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195) uchwala
co
§ 1. 1. Zatwierdza
wniosek Burmistrza
do ministra
do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie
na
przez
w tworzonej, w formie
z
Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Bydgoski"
z
zgodnie
z zasadami
w ustawie z dnia 26
1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi
§ 2. Wykonanie
§ 3.

wchodzi w

powierza

do niniejszej

Burmistrzowi

z dniem

Rady
Miejskiej
Franciszek Lesinski

do

Nr XXXII/.../2021

Rady Miejskiej w
z dnia 26 maja 2021 r.
dnia..............2021 r.
Burmistrz
ul. Tadeusza
89-400

11,
Pan
Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
za
Pana
Prezesa Krajowego Zasobu
na adres: Krajowy Zasób
ul. Nowy
19,
00-029 Warszawa
WNIOSEK

na podstawie art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26
1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195, z 2021 r. poz. 11)
dalej
o:
udzielnie na podstawie art. 33l pkt 1 ustawy, wsparcia ze
Mieszkalnictwa na sfinansowanie
na
przez
w tworzonej
Inicjatywie
Mieszkaniowej
"KZN-Bydgoski"
Stosownie do dyspozycji art. 33m ust. 2 ustawy
1)
z
groszy);
2)
3)

planowanego
opisanego

w terminie do

4) numer
rachunku
bankowego,
……………………………………………

z

co

Gminy
wynosi 3 000 000,00

wnioskowanego wsparcia na
trzy miliony
00/100 groszy);

Funduszu Rozwoju

opisanego

trzy miliony

00/100

wynosi 3 000 000,00

od otrzymania wnioskowanego wsparcia;
na

który

ma

wsparcie:

Ponadto
z

Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" zostanie utworzona w formie
z
Krajowego Zasobu
oraz innych jednostek
terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu,
zgodnie z przepisami ustawy.
Do niniejszego wniosku, zgodnie z wymogiem art. 33m ust. 4 ustawy,
Rady Miejskiej
w
nr XXXII/.../2021, z dnia 26 maja 2021 r., w sprawie zatwierdzenia wniosku
o wsparcie ze
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie
w tworzonej
Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski"
z

