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UCHWA A NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W I OWEJ

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie okre lenia warunków udzielania bonifikat i wysoko ci stawek procentowych przy
sprzeda y w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowi cych w asno  Gminy I owa na

rzecz dotychczasowych najemców

Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 7 i ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pó n. zm.1) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z pó n. zm.2) ) uchwala si , co nast puje:

§ 1. Okre la si  warunki udzielania bonifikat i wysoko  stawek procentowych przy sprzeda y
w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.

§ 2. Bonifikaty udzielane s  w przypadku, gdy nabywcy nie posiadaj  prawa w asno ci innego lokalu
mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub spó dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i jednorazowej
zap aty nale no ci za lokal mieszkalny przed zawarciem aktu notarialnego.

§ 3. Nabywcy lokalu, o którym mowa w § 2, udzielana jest bonifikata od ceny lokalu w wysoko ci
85%, z zastrze eniem § 4.

§ 4. 1. Je eli w okresie ostatnich 120 miesi cy, by y poczynione nak ady przez gmin  na remonty
lokalu mieszkalnego lub cz ci wspólnych budynku w którym znajduje si  lokal mieszkalny, wówczas
bonifikat  od ceny lokalu wylicza si  ze wzoru:

gdzie:

B - wysoko  bonifikaty w %,

K0- wycena lokalu okre lona przez rzeczoznawc  maj tkowego,

K1 – nak ady poniesione w okresie ostatnich 60 miesi cach przez gmin  na remont mieszkania lub
pomieszcze  wspólnych budynku, w którym znajduje si  mieszkanie,

K2 – nak ady poniesione pomi dzy 60 a 120 miesi cem przez gmin  na remont mieszkania lub
pomieszcze  wspólnych budynku, w którym znajduje si  mieszkanie,

K3 – ró nica pomi dzy wycen  lokalu a wydatkami Gminy dokonanymi w ostatnich 120
miesi cach (K3=K0-K1-K2),

U1 – wspó czynnik do wydatków Gminy poniesionych w ostatnich 60 miesi cach = 1,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143,
poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz.
622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110
i Nr 224, poz. 1337

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134,
poz. 777.
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U2 – wspó czynnik do wydatków Gminy poniesionych pomi dzy 60 a 120 miesi cem = 0,5,

U3- wspó czynnik kwoty stanowi cej ró nic  pomi dzy wycen  lokalu a wydatkami Gminy
dokonanymi w ostatnich 120 miesi cach = 0,15.

2. Poniesione nak ady przez gmin  na remont mieszkania lub pomieszcze  wspólnych budynku,
w którym znajduje si  mieszkanie, liczy si  od daty wyceny mieszkania dokonanej przez bieg ego
rzeczoznawc .

3. W przypadku wykonania przez gmin  remontów pomieszcze  wspólnych budynku, w którym
znajduje si  mieszkanie, koszty pomi dzy poszczególne mieszkania rozlicza si  proporcjonalnie do
powierzchni mieszka  w ca ym budynku.

4. Wysoko  bonifikaty okre la si  w pe nych procentach.

§ 5. Do spraw wszcz tych i niezako czonych podpisaniem protoko u uzgodnie  pomi dzy gmin  i
nabywc  lokalu mieszkalnego do dnia wej cia w ycie uchwa y stosuje si  przepisy niniejszej uchwa y.

§ 6. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 7. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Lubuskiego.
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Uzasadnienie

Przedmiotem uchwa y jest okre lenie warunków udzielania bonifikat i wysoko  stawek
procentowych przy sprzeda y w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców.

Stosownie do tre ci art. 68 ust. 1 i 1b ustawy o gospodarce nieruchomo ciami, na podstawie
przedmiotowej uchwa y Burmistrz I owej mo e udzieli  bonifikaty od ceny lokalu. Cena lokalu
obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynale nymi. Bonifikata obejmuje cen  lokalu, w tym cen
udzia u w prawie w asno ci gruntu lub w przypadku, gdy udzia  obejmuje prawo u ytkowania
wieczystego, pierwsz  op at  z tego tytu u. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie
jej sk adniki w jednakowej wysoko ci.

Wyrok

Naczelnego S du Administracyjnego w Warszawie

z dnia 8 czerwca 2011 r.

I OSK 425/11

Obecnie, w przypadku zbywania przez gmin  nieruchomo ci, to organ wykonawczy gminy
decyduje o przyznawanych obni kach cen przy sprzeda y poszczególnych nieruchomo ci,

z zastrze eniem, e robi to w oparciu o zasady ustalone przez organ stanowi cy oraz stosuje
stawki procentowe ustalone przez ten organ. W konsekwencji art. 68 u.g.n. nie przewiduje ju

wyra ania zgody przez rad  gminy na udzielenie konkretnych bonifikat, uprawnienia
o charakterze decyzyjnym w indywidualnych sprawach przekazane zosta y przez ustawodawc

organowi wykonawczemu.
Warunkiem uzyskania bonifikaty jest nieposiadanie prawa w asno ci do innego lokalu, budynku

mieszkalnego lub spó dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

Standardowa bonifikata wynosi  b dzie maksymalnie 85 % ceny lokalu i dotyczy  b dzie
przypadków gdy w okresie ostatnich 10 lat liczonych od daty dokonania wyceny lokalu przez bieg ego
rzeczoznawc , w lokalu mieszkalnym jak i w pomieszczeniach wspólnych budynku, w którym
znajduje si  lokal mieszkalny, nie dokonano na koszt gminy adnych remontów.

W przypadku gdy w okresie ostatnich 10 lat dokonano remontów na koszt gminy w mieszkaniu lub
w pomieszczeniach wspólnych budynku, w którym znajduje si  lokal mieszkalny, wysoko
bonifikaty okre la si  przy nast puj cych za eniach:

- najemca lokalu pokrywa w 100% koszty remontów wykonane przez gmin  w ostatnich 60 miesi cy,

- najemca lokalu pokrywa 50 % kosztów remontów wykonanych przez gmin  w okresie od 60 do 120
miesi ca od daty wykonania wyceny mieszkania,

- najemca lokalu pokrywa 85% kwoty wyliczonej jako ró nic  pomi dzy wycen  lokalu mieszkalnego
i nak adami na ten lokal lub pomieszczenia wspólne budynku, w którym znajduje si  lokal mieszkalny
dokonane w okresie ponad 10 lat.


