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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego ówczesnego najemcy
Na podstawie art. 68 ust. 2 i 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 11, klatka
A, położonego przy ul. Osiedle 1000-lecia 7, udzielonej przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego
ówczesnego najemcy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Aktem notarialnym Rep. A Nr 3730/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. Gmina Miejska Kościerzyna dokonała
sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Kościerzynie przy ul. Osiedle 1000-lecia 7A/11 na rzecz
dotychczasowego najemcy, udzielając mu 93% bonifikaty w kwocie 47.728,53 zł. Przed upływem 5 lat licząc od
dnia nabycia tj. w dniu 13 kwietnia 2010 r. przedmiotowy lokal (akt notarialny Rep. A Nr 1813/2010) został zbyty
na rzecz osoby, nie będącej w rozumieniu art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami osobą bliską (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.). W dniu 21 kwietnia 2010 r.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna wystosował do osoby, która zbyła w/w lokal
pismo WGN.7145-42/10 informujące, iż ma obowiazek w terminie 12 miesięcy od dnia zbycia, przedłożenia
dowodu zakupu innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele
mieszkalne. W przeciwnym wypadku miala zostać wezwana do zwrotu zwaloryzowanej kwoty udzielonej
bonifikaty. W związku z niedostarczeniem wymaganych dokumentów, po upływie wyznaczonego terminu
Burmistrz Miasta zgodnie z art. 68 ust. 2a pkt. cytowanej ustawy wezwał ją do zwrotu w/w bonifikaty. Zbywca
lokalu w dniu 25 kwietnia 2012 r. wniósł do Rady Miasta o zwolnienie jej z przedmiotowego obowiązku.
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