
UCHWAŁA NR XXXVI/531/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

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

„KZN – Zachodni” sp. z o.o. 

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 Prezydenta Miasta Kalisza do Ministra właściwego do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa, na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto Kalisz udziałów 
w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 ze. zm.). 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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Kalisz, dnia ………………….

Prezydent Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

za pośrednictwem

Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości
na adres: Krajowy Zasób 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 oraz Dz. U. z 2021
r. poz. 11; zwaną dalej „ustawą”) wnoszę o udzielnie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto Kalisz
udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stosownie do dyspozycji art. 33m ust. 2 ustawy wskazuję, co następuje:
1) wysokość planowanego wkładu pieniężnego Miasta Kalisza związanego z realizacją

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

(słownie: trzy miliony) złotych;
3) objęcie udziałów nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od otrzymania wnioskowanego

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

30 1020 2212 0000 5302 0384 3067

Ponadto informuję, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie utworzona z udziałem Krajowego Zasobu
Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu 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, dołączam uchwałę Rady
Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej
Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

/.../
Tadeusz Skarżyński

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/531/2021

Rady Miasta Kalisza

z dnia 25 lutego 2021 r.
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Uzasadnienie

Miasto Kalisz i Krajowy Zasób Nieruchomości planuje utworzenie z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN –
Zachodni” (dalej: Spółka). Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych
oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 ze. zm.). Do Spółki
oprócz Miasta Kalisza planują przystąpić takie miasta i gminy z obszaru województw wielkopolskiego
i lubuskiego jak: Czempiń, Gniezno, Oborniki Wielkopolskie, Pobiedziska, Powidz, Środa Wielkopolska,
Świebodzin, Kargowa, Strzelce Krajeńskie. Do tworzonej Spółki Krajowy Zasób Nieruchomości wniesie aporty
w postaci nieruchomości zlokalizowanych na terenie poszczególnych gmin, z przeznaczeniem na realizację
inwestycji mieszkaniowych. W przypadku Kalisza Krajowy Zasób Nieruchomości jest właścicielem
nieruchomości położonej przy ul. Henryka Melcera, o powierzchni 4,2282 ha, przeznaczonej w „Miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec” pod tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Tworzona koncepcja regionalnych społecznych inicjatyw
mieszkaniowych na terenie Polski jest jednym z przyjętych rozwiązań w celu wspierania budownictwa
mieszkaniowego. Zgodnie z założeniami planowane przedsięwzięcie przyczyni się do powstania w Kaliszu
ponad 200 mieszkań na wynajem.

Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia z dnia
26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego mają możliwość
ubiegania się u Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na
sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów lub akcji w tworzonej
społecznej inicjatywie mieszkaniowej. Maksymalna możliwa do uzyskania kwota wsparcia związana
z tworzoną społeczną inicjatywą mieszkaniową to 3 mln zł dla każdej gminy. Uzyskiwane w ramach opisanych
działań środki gminy przekazywać będą jako wkłady pieniężne spółce z przeznaczeniem na realizację
inwestycji mieszkaniowych.

Wsparcia, o którym mowa powyżej udziela się gminie na zatwierdzony przez radę gminy w drodze uchwały
wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, który zawiera: wysokość planowanego wkładu pieniężnego
gminy związanego z realizacją działania, którego dotyczy wsparcie; wysokość wnioskowanego wsparcia;
informację o planowanym terminie realizacji działania w związku, z którym udzielane ma być wsparcie; numer
rachunku, na który wypłacone ma być wsparcie. Do wniosku dołącza się ww. uchwałę rady gminy.

Biorąc pod uwagę planowane przedsięwzięcie związane z utworzeniem Spółki oraz ustawowo określoną
procedurę ubiegania się o wsparcie finansowe podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miasta Kalisza jest
uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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