
UCHWAŁA NR XLVII/430/2018
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny 
sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.), art. 68 ust. 1 pkt 7 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Burmistrz Kietrza może udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli nabywca 
spełnia łącznie warunki:

1) sprzedaż jest dokonywana na rzecz najemcy lokalu,

2) najemca nie zalegał z zapłatą czynszu oraz innymi opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu,

3) w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wykup lokalu najemca nie skorzystał z pomocy Gminy Kietrz  w 
formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowej.

2. Stawka procentowa bonifikaty wynosi:

1) 40 % wartości nieruchomości – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 5 do 10 lat,

2) 60 % wartości nieruchomości – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 10 do 20 lat,

3) 80% wartości nieruchomości – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat,

4) dodatkowe 5% wartości nieruchomości -  przy zapłacie jednorazowej.

3. Zapisy ust. 2 dotyczące długości okresu najmu stosuje się również do osób fizycznych (najemców)                       
w przypadkach, u których występuje łączny okres najmowania przez nich lokali tj. gdy:

a) dokonana została zamiana najmowanego dotychczas lokalu komunalnego na inny lokal z zasobu komunalnego 
Gminy Kietrz w związku z realizacją celów inwestycyjnych Gminy,

b) zawarto umowę na lokal uzyskany w zamian za lokal znajdujący się w budynku przeznaczonym do rozbiórki, 
kapitalnego remontu, przebudowy, modernizacji,

c) zawarto umowę najmu lokalu powstałego w wyniku połączenia lokali, niebędących wcześniej lokalami 
samodzielnymi, przy czym byli najemcami jednego z tych lokali,

d) zawarto umowę najmu lokalu mieszkalnego w wyniku zamiany najmowanego lokalu mieszkalnego                          
z zasobów komunalnych na inny lokal mieszkalny z zasobów komunalnych;

e) wstąpiono w stosunek najmu na podstawie przepisów regulujących najem po zgonie najemcy.

§ 2. 1. Burmistrz Kietrza może udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego, w którym 
znajduje się jeden lokal mieszkalny położonego na terenie sołectw Gminy Kietrz, jeżeli nabywca spełnia łącznie 
warunki:

1) sprzedaż jest dokonywana na rzecz najemcy lub dzierżawcy budynku,

2) najemca lub dzierżawca nie zalega z zapłatą czynszu oraz innymi opłatami związanymi z użytkowaniem 
budynku,

3) w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wykup budynku mieszkalnego jednolokalowego najemca lub 
dzierżawca nie skorzystał z pomocy Gminy Kietrz w formie umorzenia należności przy spłacie zaległości 
czynszowej.

2. Stawka procentowa bonifikaty wynosi:

1) 40 % wartości nieruchomości – jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy 
powyżej 5 do 10 lat,
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2) 60 % wartości nieruchomości –  jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy 
powyżej 10 do 20 lat,

3) 80% wartości nieruchomości – jeżeli najemca lub dzierżawca legitymuje się okresem najmu lub dzierżawy 
powyżej 20 lat.

4) dodatkowe 5% wartości nieruchomości -  przy zapłacie jednorazowej.

§ 3. 1. Burmistrz Kietrza może udzielić bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości niezabudowanych                       
w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami - na poprawę warunków gospodarowania 
nieruchomości przyległej, jeżeli zbywana nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele 
mieszkaniowe.

2. Stawka procentowa bonifikaty wynosi:

1) 50% wartości nieruchomości,

2) dodatkowe 5% wartości nieruchomości -  przy zapłacie jednorazowej.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od opublikowania.

§ 6. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2023 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Damian Bosowski
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