
 

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2018
RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu 
nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000) w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000)  Rada Gminy Gaworzyce 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców posiadających umowy najmu  na czas 
nieoznaczony wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości:

a) 50% w przypadku zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego jednorazowo,

b) 40% w przypadku zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w ratach.

2. Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa w ust. 1 jest złożenie przez najemcę wniosku 
o sprzedaż lokalu mieszkalnego.

3. Bonifikaty przewidziane w ust. 1 nie obejmują kosztów przygotowania dokumentacji związanej ze 
sprzedażą lokalu  mieszkalnego.

§ 2. 

1. Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może być rozłożona na 
raty roczne płatne na czas nie dłuższy niż 10 lat.

2. Brak wniosku najemcy lokalu mieszkalnego o rozłożenie płatności na raty oznacza, że najemca lokalu 
obowiązany jest do jednorazowej zapłaty ceny nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej 
własność nieruchomości lokalowej.

3. Pierwsza rata wynosząca 10% ceny sprzedaży lokalu z bonifikatą podlega zapłacie nie później niż do 
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości lokalowej.

4. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu w wysokości 5%.

5. Raty roczne wraz z oprocentowaniem płatne są w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

6. Wierzytelności Gminy Gaworzyce z tytułu rozłożonej na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 
podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu na koszt nabywcy lokalu.

§ 3. Najemcy, którzy złożyli wnioski o wykup lokalu a sprzedaż lokali nie została zrealizowana aktem 
notarialnym przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, nabywają lokale na zasadach obowiązujących 
w dniu złożenia wniosku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Pawliszyn
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do zadań gminy

należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy m.in. w zakresie zbywania nieruchomości.

W celu zaprzestania podejmowania uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny

sprzedaży lokalu mieszkalnego dla każdego lokalu indywidualnie należało określić zasady przyznawania

bonifikat dla wszystkich lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców posiadających umowy

najmu na czas nieoznaczony.
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