
UCHWAŁA NR XXXIV/332/2021 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 8 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki  Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 
„KZN-Nadwarciański" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje:      

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Santok spółki pod firmą  Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa „KZN-Nadwarciański" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, której 
udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 
2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 ze zm.)  

2. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2195 ze zm.). 

§ 2. Środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki pochodzić będą z określonych przez  Wójta Gminy 
Santok wkładów  pieniężnych lub niepieniężnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa (dalej: SIM), to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej
zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Mieszkania SIM będą mogły wynajmować osoby spełniające kryteria dochodowe określone ustawowo,
nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości. Od przyszłego najemcy może
być również wymagana wpłata kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

SIM może również:

-nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy
i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;

-przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych na zasadach najmu;

-wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach SIM;

-sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
niestanowiącymi jego własności;

-sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jego
współwłasność;

-prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,
w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali
mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Wsparcie dla gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 3 mln zł na tworzenie nowej
spółki, a w przypadku działającej spółki – do 10% wartości kosztów planowanej inwestycji mieszkaniowej.
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