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UCHWAŁA NR XXIV/238/12
RADY GMINY ŻARY
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży
w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ust. 1b, art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" i pkt 15ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co
nastepuje:
§ 1. Określa sie warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali
mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, stanowiących własność Gminy Żary.
§ 2. 1. Uchwałę stosuje sie w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych, jeżeli okres najmu trwa co
najmniej 5 lat a umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony.
2. Okres najmu, o którym mowa w ust. 1 ustala sie na podstawie dokumentów stwierdzajacych najem
zajmowanego lokalu przez obecnego najemcę oraz jego poprzednika prawnego: rodziców lub małżonka, jeżeli
najemca wstąpił po nim w stosunek najmu.
§ 3. Podstwą ustalenia ceny przedmiotu sprzedaży o której mowa w §2 ust.1 jest wartość nieruchomości
określona przez rzeczoznawcę majatkowego.
§ 4. Sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych, których najemca
zainteresowany kupnem nie zalega z płatnościami wynikającymi ze stosunku najmu oraz nie posiada tytułu
prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe.
§ 5. Przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najmców może być udzielona
bonifikata z zastrzeżeniem§ 6z zastosowaniem następujących stawek procentowych:
1. w przypadku zbycia pojedyńczego lokalu mieszkalnego w budynkach jednorodzinnych stanowiących
jeden lokal mieszkalny jak i w budynkach wielorodzinnych w wysokości 60%
2. 2 . w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych lub pozostałych jeszcze nie
zbytych w budynkach wielorodzinnych w wysokości 70% od ceny zbywanego lokalu
3. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1i 2 ulegaja podwyższeniu o 10%w przypadku jednorazowej zapłaty
ceny kupna lokalu mieszkalnego
4. Bonifikaty, o których mowa w ust.1 i 2 wynoszą 50%w przypadku rozłożenia ceny kupna lokalu
mieszkalnego na roczne raty płatne do 31 marca każdego roku w okresie do 5 lat , od dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej własność nieruchomości
§ 6. W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku, w którym Gmina poniosła nakłady związane
z kompleksowym wykonaniem nowej elewacji budynku lub gruntownego remontu dachu budynku,
wykonanych w ostatnich 5 latach, może być udzielona bonifikata w wysokości:
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1. 40 % od ceny zbywanego lokalu w przypadku zbycia pojedyńczego lokalu mieszklanego w budynkach
jednorodzinnych stanowiących jeden lokal mieszkalny oraz w budynkach wielorodzinnych
2. 50% od ceny zbywanego lokalu w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych
lub pozostałych jeszcze nie zbytych w budynkach wielorodzinnych.
§ 7. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wycena nieruchomości, uzyskanie
dokumentacji geodezyjno - prawnej, koszty notarialne ponosi nabywca.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żary.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

