
Projekt

z dnia  10 września 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XIV/    /2012
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie przez Burmistrza Krapkowic od żądania zwrotu udzielonej  bonifikaty od 
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w Krapkowicach przy ul. Krasickiego 5 po jej waloryzacji 
w wysokości 23.648,12 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

1. Podstawa prawna 

Art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawyz dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U Nr 142, poz. 1591 
z 2001 roku z późniejszymi zmianami) 

Art.18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile 
ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 
651 z 2010 roku ze zmianami) 

Art.68. 1. 2c. Właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach 
niż określone w ust. 2a, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. 

2. Uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte 

W dniu 08 sierpnia 2008 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2450/2008 Państwo X nabyli od Gminy 
Krapkowice lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. Krasickiego 5 w Krapkowicach. Zgodnie 
z Uchwałą Nr XXIV/382/2001 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie zbywania 
lokali oraz stosowania bonifikat została udzielona bonifikata w wysokości 64,5 % od ceny lokalu tj. 20.640,00 
zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści 00/100). 

Dnia 10 maja 2012 r. nastąpiło zbycie przez Państwa X przedmiotowego lokalu osobie trzeciej, która nie jest 
dla nich osobą bliską w rozumieniu art. 4, pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) 

Od nabycia lokalu od Gminy Krapkowice nie upłynął okres 5 lat, więc zgodnie z art. 68, ust. 2 cytowanej 
ustawy bonifikata podlega zwrotowi po jej waloryzacji, której dokonuje się w oparciu o wskaźnik zmian cen 
nieruchomości ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w przypadku braku ogłoszenia 
wymienionego wskaźnika przez Prezesa GUS zgodnie z art. 227 cytowanej ustawy waloryzacji dokonuje się 
w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”). 
Kwota po zwaloryzowaniu na dzień 10 maja 2012 roku wynosi 23.648,12 zł. 

Przedstawiona w piśmie sytuacja wcześniejszego nabycia, a następnie zbycia lokalu mieszkalnego nie spełnia 
wymogów ustawy, gdyż zgodnie z art. 68, ust. 2a cytowanej ustawy nie żąda się zwrotu kwoty udzielonej 
bonifikaty w następujących przypadkach: pkt 4) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo 
nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe lub pkt 5) sprzedaży lokalu 
mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie 
innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. 

Definicję umowy zamiany zawiera art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93 ze zmianami) który mówi: „ Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą 
stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy”. 

Z będących w posiadaniu organu dokumentów tj. aktu notarialnego sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 w 
budynku przy ul. Krasickiego 5 w Krapkowicach (Rep. A nr 1874/2012 z dnia 10.05.2012r.), w którym Państwo 
X występują w roli sprzedających oraz aktu notarialnego sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 20 w budynku przy 
ul. Ks. Duszy 16 w Krapkowicach (Rep. A nr 4938/2011 z dnia 12.12.2011r.), w którym Państwo X wstępują 
w roli nabywających wynika, że strona nabywająca z pierwszego aktu notarialnego nie jest tożsama ze stroną 
sprzedającą z drugiego aktu notarialnego. W świetle powyższego powołany na wstępie art. 68, ust. 2a, pkt 
4 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie może mieć zastosowania. 

W związku z tym, że sprzedaż lokalu mieszkalnego przez Państwa X nastąpiła w maju 2012 roku, a nabycie 
lokalu mieszkalnego w grudniu 2011 roku brak jest również podstaw do odstąpienia od żądania zwrotu 
w oparciu o art. 68, ust. 2a, pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Uwzględniając powody, dla których Państwo X dokonali sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat 
od daty jego nabycia, a mianowice: 
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- trudną sytuacje rodzinną, wynikającą z potrzeby opieki nad chorą matką, 

- trudnymi warunkami lokalowymi (mieszkanie dwupokojowe nie było w stanie pomieścić 5 osobowej rodziny) 
przygotowany został projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

3. Wskazanie jednostek/komórek, na które będzie oddziaływać 

Wydział Budżetowo-Finansowy tutejszego urzędu. 

4. Wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji, na które będzie oddziaływać 

Uchwała budżetowa. 

5. Wskazanie przewidywanych skutków finansowych 

Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje utratę przez Gminę Krapkowice dochodu w wysokości 23.648,12 zł. 

6. Wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych 
w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, instrukcji . 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Naczelnik Wydziału 
Budżetowo - Finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 
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