
Projekt Nr …………………… 

z dnia ............................ r. 

UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia ………………….. r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu 

mieszkalnego na rzecz najemcy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 68 

ust.1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 18 pkt 9 lit. a 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 15 % od ustalonej przez powołanego przez 

Gminę rzeczoznawcę majątkowego ceny lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Biadacz przy ul. 

Leśna 4c/2 o pow. 53,06 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 19,82 m2 i udziałem w częściach 

wspólnych budynku i gruncie tj. w działce nr 195/31 o pow. 0,1120 ha k.m. 2 obręb Biadacz wynoszącym 43,80 % 

części. 

2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnego 

najemcy lokalu. 

§ 2. Udzielenie bonifikaty następuje pod warunkiem wpłaty całości ceny za lokal mieszkalny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench  
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UZASADNIENIE 

Przedmiotem niniejszego projektu uchwały Rady Gminy Łubniany jest ustalenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Łubniany zbywanego na rzecz najemcy. Zgodnie z ustawą 

o gospodarce nieruchomościami - właściwy organ(wójt) może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego, na podstawie uchwały rady. O sprzedaż najmowanego lokalu położonego w Biadaczu 

przy ul. Leśnej 4c/2 zwrócił się z wnioskiem najemca. Proponuje się udzielenie 15% bonifikaty.  

Opis nieruchomości położonej w Biadaczu ul. Leśna 4c/2 w stosunku do której wystąpiono o udzielenie 

bonifikaty. 

Budynek mieszkalny w Biadaczu ul. Leśna 4c/2 położony jest na działce 195/31 km 2 o pow. 0,1120 ha księga 

wieczysta OP1O/00055787/5. Lokal znajduje się na I piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc,  

przedpokoju i 2 piwnic – pow. użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 53,06 m2 . Budynek mieszkalnego 

posadowiony jest na działce nr 195/31 o pow. 0,1120 ha stanowiącej ogród. Działka z budynkiem uzbrojona jest 

w wod., kan. i energię. w planie zagospodarowania przestrzennego m. Biadacz działka oznaczona jest symbolem 

„14MN” tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynek jest dwurodzinny, dwukondygnacyjny 

z poddaszem podpiwniczony w całości, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Stan 

techniczny budynku przeciętny z okresu powstania. Ściany bez dociepleń z okresu wznoszenia.  Działka nr 195/31 

posiada dostępu do drogi publicznej. Udział w częściach wspólnych budynku i gruncie wynosi 43,80 % części. 

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi 

100.150,00zł. 
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