UCHWAŁA NR XXV/291/2004
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 27 października 2004 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz bonifikat udzielanych przy
ich sprzedaży
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.3, art.37 ust.2 pkt.1, art.67 ust.1 a, art.68 ust.1 pkt.7
i ust.2 oraz art.70 ust.2 i 4 ,73 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz.543, z 2001 roku Nr 129 poz.1447 i Nr 154
poz.1800 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070,
Nr 130 poz.1112 ,Nr 153 poz.1271,Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz.2058 oraz z 2003r Nr 1
poz.15, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720 i Nr 80 poz. 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152,
Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966 i Nr 217 poz. 2124, z 2004 roku Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz.
177, Nr 92 poz. 880, Nr 25 poz. 253, Nr 124 poz. 1152, Nr 141 poz. 1492) oraz art.18 ust.2
pkt.9 lit. a ,art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 i z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984 ,Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 i z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568
oraz z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), Rada Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach
wielomieszkaniowych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim ,w których do dnia podjęcia
niniejszej Uchwały zostały wyodrębnione Wspólnoty Mieszkaniowe oraz na Osiedlu Ogrody
Nr 35/5 i Osiedlu Ogrody Nr 35/6 ,stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
,zwanych w dalszej części uchwały „lokalami mieszkalnymi” wraz ze sprzedażą na własność
lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie – na rzecz najemców tych lokali .
2. Ze sprzedaży ,o której mowa w ust.1, wyłączone są lokale socjalne .
§2. Sprzedaż lokali mieszkalnych dokonywana będzie na rzecz najemców tych lokali ,
z którymi najem został nawiązany na czas nieoznaczony , pod warunkiem złożenia przez nich
wniosku w terminie 3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia o przysługującym
pierwszeństwie w nabyciu i cenie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożenia
oświadczenia zawierającego zgodę na cenę lokalu mieszkalnego, ustaloną w sposób, o którym
mowa w § 3 ust.1 i 2 .
§3.1. Podstawę do ustalenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowi wycena ich
wartości wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego na koszt Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski .
2. Cena lokalu obejmuje lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80
poz. 903 z późniejszymi zmianami) oraz udział w nieruchomości wspólnej.

3. Cena lokalu mieszkalnego, o której mowa w ust.2 pomniejszona o ewentualne
przysługujące bonifikaty, określone w § 4, stanowi cenę sprzedaży i w dalszej części uchwały
zwana jest „ceną sprzedaży lokalu mieszkalnego”.
4. Wycena wartości lokali mieszkalnych, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę do
ustalenia ceny sprzedaży tych lokali przy sprzedażach zawartych w terminie do dnia
31 grudnia 2005 roku .
5. W przypadku nie złożenia wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego lub nie
zawarcia umowy jego sprzedaży do daty określonej w ust.4, cena lokalu mieszkalnego
ustalona będzie na podstawie nowej wyceny jego wartości, z uwzględnieniem ust. 2.
6. W przypadkach ,o których mowa ust.5, najemca zobowiązany jest do wpłacenia
kaucji na pokrycie kosztów wykonania wyceny lokalu mieszkalnego. Kwota kaucji podlega
zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego .
7. Wysokość oraz szczegółowe warunki wpłaty i rozliczenia kaucji, o której mowa
w ust. 6, w tym w przypadku rezygnacji przez najemcę z nabycia lokalu mieszkalnego, określi
umowa zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i najemcą, na warunkach
ustalonych przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w drodze stosownego
zarządzenia.
§ 4.1.Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych z zastosowaniem następującej
bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego , z uwzględnieniem ust.2:
1) 40 % - w przypadku jednorazowej wpłaty ceny lokalu mieszkalnego,
a ponadto:
50 % -dla najemców zameldowanych powyżej jednego roku w lokalu
mieszkalnym podlegającym sprzedaży
2) w przypadku rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego na raty, przysługuje
bonifikata w wysokości 50 % - dla najemców zameldowanych powyżej jednego
roku w lokalu mieszkalnym podlegającym sprzedaży
2.Bonifikaty, ustalone w ust.1, przysługują tym najemcom ,którzy złożą pisemne
oświadczenie, iż w związku z zagwarantowaniem możliwości nabycia lokalu mieszkalnego
z bonifikatą, zrzekają się z roszczenia o zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej wraz
z waloryzacją odnoszącej się do tego lokalu mieszkalnego.
§ 5.1. Przed zawarciem aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego na
raty obowiązuje wpłata pierwszej raty w wysokości nie niższej niż 10% ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego. Pozostała cześć ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego może podlegać
rozłożeniu na raty ze spłatą maksymalnie do 10 lat .
2. Wyraża się zgodę na zastosowanie poniższego oprocentowania w stosunku
rocznym rozłożonej na raty nie spłaconej części ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego:
1) w przypadku rozłożenia jej spłaty na okres do 3 lat
2) w przypadku rozłożenia jej spłaty na okres od 4 do 5 lat
3) w przypadku rozłożenia jej spłaty na okres od 6 do 10 lat

- 1%
- 3%
- 5%

§6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§7. Traci moc uchwała Nr XLVIII/793/2002 Rady Miejskiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali
mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski , zmieniona uchwałą Nr X/113/2003 Rady Miejskiej z dnia 11 czerwca 2003
roku .
§8.1. Uchwała
Świętokrzyskiego .

podlega

ogłoszeniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

2. Uchwała zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w prasie
lokalnej .
§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

