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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2020 poz. 713 z péin. zm.) oraz art. 68 ust. 20 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomoéciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z péin. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala co nastgpujez

§1.Wyrazié zgode; na odstqpienie od Zqdania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedai lokal
mieszkalnego nr 8 przy ul. S1owackiego 36A w Gl' '

y u
1w1cach nabytego przez najemcg od Gminy Gliwice aktem

notarialnym Rep. A: 1327/2019 z dnia 16.05.2019 r.

§ 2. Wykonanie uchwa1y powierza sic; Prezydentowi M

§ 3. Uchwa1a wchodzi

iasta Gliwice.

w zycie z dniem podjqpcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy 0 gospodarce niemchomoéciami z dnia 21 sie1pnia 1997 r.

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z péin. zm.), nabywca nieruchomo§ci, ktély zby1 nieruchomoéé lub wyk0rzysta1 jg
na inne cele niz cele uzasadniajqce udzielenie bonifikaty, przed uplywem 10 1at, a w przypadku nieruchomoéci
stanowiqcej lokal mieszkalny przed up1ywem 5 lat, liczqc od dnia nabycia, jest zobowiqzany do zwrotu kwoty
réwnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Najemca w dniu 16.05.2019 r. naby1 od Gminy Gliwice lokal
mieszkalny nr 8 przy u1.S10wackiego 36Az 60% bonifikatq udzielonq od ceny lokalu. Lokal ten sprzeda1
przed up1ywem 5 lat w dniu 21.06.2019 r. za cen¢ 140.000,00 21. Ca1oéé uzyskanych érodkéw przeznaczy1 na
zakup innego lokalu mieszkalnego w dniu 27.10.2020 r. za cenq: 332.154,00 21. Zgodnie z art. 68 ust. 2a
pkt 5 ustawy, przepisu z art. 68 ust. 2 nie stosuje siq w przypadku sprzedaiy lokalu mieszkalnego, jezeli §rodki
uzyskane z jego sprzedazy przeznaczone zostang w ciqgu 12 miesigcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego
albo nieruchomoéci przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. Nabywca przeznaczy1 ca1oéc':
uzyskanych ze sprzedazy érodkéw na zakup innej niemchomo§ci podpisujqc umowg deweloperskq
iprzekazujqc w dniu 17.07.2019 1'. na rzecz dewelopera kw0t¢ 140.000,00 21. Zawarcie umowy przyrzeczonej
z0sta1o odroczone w czasie z winy dewelopera, co sp0wodowa1o niedotrzymanie ustalonego terminu
12 miesigcy, dlatego nabywca wysta,pi1 z proébq 0 odstqpienie od Zqdania zwrotu bonifikaty. Zgodnie
z art. 68 ust. 2c ustawy 0 gospodarce nieruchomoéciami w1aéciwy organ moze odstqpié od Zqdania zwrotu
udzielonej bonifikaty za zgodq Rady Miasta. Uwzglgdniajqc fakt, iz cena nabytego po terminie 12 miesigcy
lokalu mieszkalnego przewyzsza wysokoéé érodkéw uzyskanych ze sprzedazy lokalu mieszkalnego nabytego
od gminy z bonifikatq, odstqpienie od Zqdania zwrotu bonifikaty jest w petni uzasadnione.
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