
Uchwała Nr XVI/102/08 
Rady Gminy i Miasta  

z dnia 30 października 2008 roku 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zakupie lokalu mieszkalnego z 
zasobów Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1 
oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 67 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)  

Rada Gminy i Miasta  
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty przy zakupie na odrębną własność lokalu 
mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w wysokości 90% od ceny ustalonej zgodnie z 
art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami najemcy 
lokalu Pani Mirosławie Kolasińskiej. Nieruchomość położona jest w miejscowości Chotel 
obręb geodezyjny Kazanki gmina Izbica Kujawska. Nieruchomość stanowi zabudowany 
budynek mieszkalny znajdujący się na działce 121/1 o powierzchni 202 m2 , budynek 
gospodarczy znajdujący się na działce 121/10 o powierzchni 61 m2 , piwnice znajdującą się 
na działce 121/45 o powierzchni 12 m2 – księga wieczysta KW 23919 oraz udział we 
współwłasności niezabudowanej działki 121/51 o powierzchni 4409 m2 (komunikacja) – 
księga wieczysta KW 22133.  

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

§ 3 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących min. zasad zbywania nieruchomości. 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania 

Przewodniczący  
Rady Gminy i Miasta
Zofia Warda 



nieruchomości osobom fizycznym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest 
najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. 
Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, 
której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu (art. 37 ust. 2 pkt. 1). Zgodnie z art. 68 ust. 1 
Burmistrz może udzielić za zgodą rady, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, 
jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. Cenę nieruchomości na 
podstawie art. 67 ustala się na podstawie jej wartości. Cena lokalu, oznaczonego jako 
przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w 
rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.  
Pani Mirosława Kolasińska jako najemca lokalu wystąpiła z wnioskiem o jego nabycie. W 
roku 1998 gdy była prowadzona sprzedaż Pani Kolasińska nie skorzystała z możliwości 
kupna i jest to ostatni lokal na tej nieruchomości do sprzedaży. Wobec powyższego 
uzasadnione jest zbycie tego lokalu również z powodu wysokich kosztów utrzymania 
związanych z administrowaniem przez ZWiK.  
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