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546 
 

UCHWAŁA NR X/69/07 
RADY GMINY BOBROWICE 

 
z dnia 10 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielania zgody na stosowanie bonifikaty od ceny 

tych lokali 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 
ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się zgody na stosowanie bonifikaty 
przez Wójta Gminy Bobrowice od ceny sprzedawa-
nych lokali mieszkalnych, których mowa w ust. 2 
wraz z pomieszczeniami przynależnymi w rozu-
mieniu ustawy o własności lokali oraz udziałem 
we własności gruntu, ustalonej zgodnie z art. 67 
ust. 1, 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami na rzecz najemców korzystających z pierw-
szeństwa w nabyciu lokali. 

§ 2. Bonifikata, o której mowa w § 1 będzie usta-
lana przez Wójta Gminy Bobrowice w stosunku do 
ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego do 
wszystkich części składowych sprzedawanej nieru-
chomości. 

§ 3. 1. Lokale mieszkalne nabywane przez na-
jemców mogą być sprzedawane: 

a) za gotówkę, 

b) na wniosek najemcy na raty na warunkach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a 
cena nieruchomości powiększona o podatek VAT 
od ceny lokalu i o koszty przygotowania dokumen-
tacji podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej własność lokalu. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b 
sprzedaż lokali mieszkalnych wymienionych w § 1 
odbywać się będzie z zachowaniem następujących 
warunków: 

a) zapłata ceny nabycia lokalu może być roz-
łożona na roczne raty, płatne w okresie  
5 lat, 

b) pierwsza rata zostaje powiększona o poda-
tek VAT od ceny lokalu i o koszty przygo-
towania dokumentacji, 

c) cała nie spłacona część ceny sprzedaży lo-
kali podlega zabezpieczeniu hipotecznemu, 

d) cała nie spłacona część ceny sprzedaży lo-
kali podlega oprocentowaniu przy zastoso-
waniu stopy procentowej 0,2 stopy redys-
konta weksli stosowanej przez NBP, 

e) raty wraz z odsetkami płatne w terminie do 
31 marca każdego roku. 

§ 4. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu 
notarialnego i ustanowienia hipoteki w przypadku, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 lit b. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Waldemar Marciniak 

 



 

 


