
UCHWAŁA NR VIII/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września 2008r. 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice (Dz. 
Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 272 poz. 2935 z późn. zm.) § 30 otrzymuje brzmienie:

,,§ 30. Burmistrz Miasta może udzielać następujących bonifikat od ustalonej ceny sprzedaży lokali 
mieszkalnych:
1. w przypadku, gdy zapłata całej ceny sprzedaży lokalu następuje jednorazowo do dnia zawarcia 

umowy przenoszącej jego własność:
a) 95% - gdy następuje równoczesny wykup wszystkich lokali w budynku,
b) 90% - gdy następuje wykup ostatniego lokalu w budynku lub równoczesny wykup dwóch ostatnich 

lokali w budynku, w którym pozostałe lokale są wykupione na własność,
c) 85% - w pozostałych przypadkach.

2. w przypadku gdy zapłata ceny sprzedaży lokalu następuje w ratach:
a) 90% - gdy następuje wykup ostatniego lokalu w budynku lub równoczesny wykup dwóch ostatnich 

lokali w budynku, w którym pozostałe lokale są wykupione na własność
b) 90 % - gdy następuje równoczesny wykup wszystkich lokali w budynku,
c) 65% - w pozostałych przypadkach.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zdzisław Pantal
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204 ze
zm.) nakłada na Gminę obowiązek gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Art. 68.
ust. 1 ustawy umożliwia udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy na
podstawie uchwały rady.

Ekonomicznie uzasadniona jest sprzedaż ostatniego bądź dwóch ostatnich lokali mieszkalnych ich
najemcom w budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Rozwiązanie takie
spowoduje znaczące obniżenie kosztów utrzymania takich lokali, obciążających Gminę Świebodzice.
Wprowadzenie 90% bonifikaty przy wykupie ostatniego lokalu w budynku lub równoczesnym
wykupie dwóch ostatnich lokali w budynkach, w których pozostałe lokale są wykupione na własność,
spowoduje zintensyfikowanie ich sprzedaży.
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