
UCHWAŁA NR XXXVI/247/14
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Gnojno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) - Rada Gminy 
Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa warunki udzielania bonifikaty w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz 
najemców, w budynku wielorodzinnym nr 141 położonym w miejscowości Gnojno na działce oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 675/27. 

§ 2. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy może być udzielona bonifikata od ceny 
lokalu ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w wysokości 80%. 

§ 3. Bonifikata nie przysługuje, jeżeli: 

1) w terminie dwóch lat przed złożeniem wniosku o wykup lokalu mieszkalnego najemca skorzystał z 
pomocy Gminy Gnojno w formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowych; 

2) najemcy (razem lub każdy z nich oddzielnie) posiadają prawo własności lub współwłasności do innego 
lokalu mieszkalnego albo nieruchomości wykorzystanej na cele mieszkaniowe lub z rozpoczętą budową 
budynku z funkcją mieszkaniową, położonych na obszarze gminy Gnojno; 

3) najemca skorzystał z bonifikaty przy nabyciu innego lokalu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Przedmiotem niniejszego projektu uchwały Rady Gminy Gnojno jest ustalenie bonifikaty od ceny
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność i mienie komunalne gminy, zbywanych na rzecz
najemców.

Ustawodawca w art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1b z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) daje radzie gminy możliwość udzielenia bonifikaty od ceny
nieruchomości.

Zaproponowana w projekcie uchwały bonifikata od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych uwzględnia
aktualny stan techniczny mieszkań przeznaczonych do sprzedaży.
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