
PROJEKT  

 

UCHWAŁA NR IV/……./2015    

RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH  

z dnia …………. 2015 r. 

 

w sprawie określenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego  

na rzecz najemcy 
 

 

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 2013 r. poz. 549 ze zmianami)  

oraz art. 67 ust. 1 i 1a, art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7, art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami),  

Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego  

nr 1 w budynku nr 1  - Stadion  w Rakoniewicach  na rzecz  najemcy lokalu. 

2. Wartość lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem  

w częściach wspólnych budynku i gruntu została określona przez rzeczoznawcę majątkowego 

w wysokości 204 000,00 zł. i stanowi ona wyjściową kwotę w ustaleniu ceny sprzedaży. 

3. Wysokość bonifikaty uzależniona jest od sposobu zapłaty ceny i wynosi  

odpowiednio:  

1) w przypadku jednorazowej wpłaty należności z tytułu ceny – 50  % wartości,  

2) w przypadku wpłaty 1/10 należności z tytułu ceny i spłaty pozostałej 

należności w 4 ratach w ciągu 1 roku od daty zawarcia umowy notarialnej  -  30 % 

wartości,  

3) w przypadku wpłaty 1/10 należności z tytułu ceny i spłaty pozostałej 

należności w 3 latach, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej – 20  % wartości, 

4) w przypadku wpłaty 1/10 należności z tytułu ceny i spłaty pozostałej 

należności w ciągu 10 lat od daty zawarcia umowy notarialnej – 5  % wartości. 

4. Rozłożona na raty niezapłacona część ceny podlega oprocentowaniu  

z zastosowaniem stawki WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego, przed rozpoczęciem 

każdego okresu odsetkowego.    

5. Wyraża się zgodę na przedterminową spłatę należności ustalonej w ratach. 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic. 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 



 

 

Uzasadnienie do 

UCHWAŁY NR IV/……./2015    

RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH  

z dnia …………. 2015 r. 

w sprawie określenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego  

na rzecz najemcy 
 

 

 

Gmina Rakoniewice jest właścicielem działki w Rakoniewicach, na której posadowiony 

jest budynek, w którym znajdują się niewyodrębnione lokale mieszkalne  

(lokal nr 1 i lok. nr 2) oraz lokal niemieszkalny stanowiący zaplecze lokalowe dla stadionu  

z pomieszczeniami socjalnymi dla sportowców.   

Najemca lokalu mieszkalnego nr 1 złożył wniosek o sprzedaż zajmowanego przezeń 

mieszkania. 

Rada Miejska w Rakoniewicach, Uchwałą nr XVI/137/2008 z dnia 26 marca 2008 r. 

określiła zasady obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rakoniewice,  

w szczególności upoważniła organ wykonawczy do wykonywania czynności  związanych  

z obrotem  nieruchomościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegającym 

między innymi, na zbywaniu w formie sprzedaży nieruchomości stanowiących  mienie  

komunalne.   

Zgodnie z zapisem § 3 uchwały, „nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być 

sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu lub w drodze 

bezprzetargowej stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami”. W myśl § 7 „przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne i budynki 

jednorodzinne zajęte przez lokatorów udzielając pierwszeństwa w nabyciu lokatorom”.  

Na posiedzeniu komisji w dniu 7 kwietnia 2014 r. przedstawiono Radnym informację  

o wniosku, o stanie faktycznym i prawnym oraz o zamiarze ewentualnej sprzedaży lokali. 

Radni przyjęli powyższe do wiadomości, nie wnosząc tym samym żadnych zastrzeżeń. 

W związku z tym przygotowano do sprzedaży lokal mieszkalny nr 1 o pow. 102,62 m
2
 

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu do 10262/50094 części.   

Z uwagi na fakt, że na działce nr 53 znajdowała się także budowla sportowa (stadion), 

dokonano podziału geodezyjnego w wyniku którego wydzielono między innymi zabudowaną 

opisanym powyżej budynkiem działkę nr 53/1 o pow. 0,1259 ha.  



Cenę lokalu w kwocie 204 000,00 zł. ustalono na podstawie wartości określonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego (operat szacunkowy z listopada 2014 r.). 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rada może 

uchwalić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 tj. w kwocie nie niższej niż 

wartość, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny.  

Zgodnie z art. 70 ust. 4 ww. ustawy rada może ustalić wysokość stopy procentowej przy 

zbywaniu na raty. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.  

 

 

 

 

 

 


