
UCHWAŁA NR XXIX/187/05 
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE 

z dnia 24 lutego 2005 roku 
 

 
w sprawie: ustalenia kryteriów i zasad sprzeda�y lub oddania w u�ytkowanie 

wieczyste, nieruchomo�ci lokalowych stanowi�cych własno�� Miasta i 
Gminy Pleszew. 

 
Na podstawie art., 18 ust. 2pkt. 9lit.a i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (Dz.U. 2001r. Nr 142, poz.591 ze  zm.) oraz art. 34 ust. 6, art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 
1 pkt 1,2,6 i 7, art. 70 ust. 2 i 4, art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782), Rada Miejska 
w Pleszewie uchwala co nast�puje: 
 
 
§1. Wyra�a si� zgod� na zbycie lokali mieszkalnych i u�ytkowych, stanowi�cych własno�� 

Miasta i Gminy Pleszew. 
 
 
§2.1.Pierwsze�stwo w nabyciu lokali mieszkalnych i u�ytkowych, w trybie bezprzetargowym 

przysługuje osobom fizycznym i prawnym, które s� najemcami lokali na podstawie 
umowy najmu, trwaj�cej co najmniej jeden rok. 

2.W domach jednorodzinnych, w których znajduje si� tylko jeden lokal, w cało�ci 
zajmowany przez jednego najemc�, pierwsze�stwo jego nabycia w trybie 
bezprzetargowym, przysługuje najemcy. 

 
 
 
§3.1.Sprzeda� lokali wolnych oraz lokali, których najemcy mimo pouczenia 

i poinformowania, nie skorzystali z przysługuj�cego im pierwsze�stwa nabycia, mog� 
by� sprzedane osobie trzeciej w drodze przetargu, przeprowadzonego zgodnie z 
przepisami ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami oraz odr�bnymi przepisami w tym 
zakresie. 

 2.Wyodr�bnienie samodzielnych lokali mieszkalnych i u�ytkowych, nast�puje 
jednocze�nie ze sprzeda�� lokalu.  

 
§4.  Sprzeda�y nie podlegaj�: 

1. lokale mieszkalne i u�ytkowe w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, 
2. lokale socjalne. 

 
 
§5.1.Wyra�a si� zgod� na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy bonifikat od ceny 

sprzeda�y: 
• lokalu mieszkalnego, która obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynale�nymi, w  

rozumieniu ustawy o własno�ci lokali oraz udział w nieruchomo�ci wspólnej.  
• domu jednorodzinnego wg. zasad okre�lonych w § 2 pkt.2 niniejszej uchwały, 

w nast�puj�cych wysoko�ciach: 
 
 



a) 55% - przy jednorazowej zapłacie ceny,  
35% - przy ratalnej zapłacie ceny,  
przy  sprzeda�y lokali wymienionych w zał�czniku nr 1 pkt.1 do niniejszej uchwały, 

 
b) 65% - przy jednorazowej zapłacie ceny, 

45% - przy ratalnej zapłacie ceny,  
przy sprzeda�y lokali wymienionych w zał�czniku nr 1 pkt.2 do niniejszej  uchwały, 

 
c) 80% - przy jednorazowej zapłacie ceny,  

55% - przy ratalnej zapłacie ceny,  
przy sprzeda�y lokali wymienionych w zał�czniku nr 1 pkt.3 do niniejszej uchwały, 

 
d) 85% - przy jednorazowej zapłacie ceny,  

75% - przy ratalnej zapłacie ceny,  
przy sprzeda�y lokali wymienionych w zał�czniku nr 1 pkt.4 do niniejszej uchwały, 

 
e) 40% - przy jednorazowej zapłacie ceny,  

10% - przy ratalnej zapłacie ceny,  
przy sprzeda�y lokali wymienionych w zał�czniku nr 1 pkt.5 do niniejszej uchwały. 

 
2. Wyra�a si� zgod� na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bonifikat od ceny 

sprzeda�y: 
• lokalu mieszkalnego, która obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynale�nymi, 

w rozumieniu ustawy o własno�ci lokali oraz udział w nieruchomo�ci wspólnej, 
gdzie udział w gruncie oddany jest  w u�ytkowanie wieczyste, 

• domu jednorodzinnego wg. zasad okre�lonych w § 2 pkt.2 niniejszej uchwały, w 
nast�puj�cych wysoko�ciach: 

 
a) 65% - przy jednorazowej zapłacie ceny, 

45% - przy ratalnej zapłacie ceny,  
przy sprzeda�y lokali wymienionych w zał�czniku nr 1 pkt.1 do niniejszej uchwały, 

b) 75% - przy jednorazowej zapłacie ceny,  
55% - przy ratalnej zapłacie ceny,  
przy sprzeda�y lokali wymienionych w zał�czniku nr 1 pkt.2 do niniejszej  uchwały, 

c) 90% - przy jednorazowej zapłacie ceny,  
65% - przy ratalnej zapłacie ceny,  
przy sprzeda�y lokali wymienionych w zał�czniku nr 1 pkt.3 do niniejszej uchwały, 

d) 95% - przy jednorazowej zapłacie ceny,  
85% - przy ratalnej zapłacie ceny,  
przy sprzeda�y lokali wymienionych w zał�czniku nr 1 pkt.4 do niniejszej uchwały, 

e) 50% - przy jednorazowej zapłacie ceny,  
20% - przy ratalnej zapłacie ceny,  
przy sprzeda�y lokali wymienionych w zał�czniku nr 1 pkt.5 do niniejszej uchwały. 
 

 
3. Nie udziela si� bonifikat okre�lonych w ust. 1 i 2 przy sprzeda�y lokali u�ytkowych. 
 
 
§6. Przy sprzeda�y lokali mieszkalnych, nale�no�� mo�e by� rozło�ona na raty, na 

nast�puj�cych warunkach: 
1. przed zawarciem aktu notarialnego, wpłata 10% ceny sprzeda�y lokalu, 



2. pozostała cz��� nale�no�ci mo�e by� rozło�ona max. na dziesi�� równych, 
rocznych rat, płatnych w terminie: 

a) do 31 marca ka�dego roku kalendarzowego, przypadku wykupu lokalu w 
I półroczu, 

b) do 31 sierpnia ka�dego roku kalendarzowego, przypadku wykupu lokalu 
w II półroczu, 

3) niespłacona cz��� nale�no�ci podlega oprocentowaniu: 
a) w pierwszym roku oprocentowanie wynosi 3%, 
b) w ka�dym nast�pnym oprocentowanie wzrasta o 1%, a� do 11%. 
 

 
§7. Zezwala si� na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy bonifikaty od ceny 

sprzeda�y nieruchomo�ci oraz udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat 
rocznych z tytułu oddania nieruchomo�ci w u�ytkowanie wieczyste, je�eli jest ona 
sprzedawana lub oddawana w u�ytkowanie wieczyste na rzecz: 

 
1. ko�ciołów i zwi�zków wyznaniowych, maj�cych uregulowane stosunki z pa�stwem, 

je�eli nieruchomo�� przeznaczona jest na cele działalno�ci sakralnej, w wysoko�ci  
 30% ceny sprzeda�y lub opłaty, 

2. osób fizycznych i prawnych, które prowadz� działalno�� charytatywn�, opieku�cz�, 
kulturaln�, lecznicz�, o�wiatow�, naukow�, badawczo-rozwojow�, wychowawcz� 
lub sportowo-turystyczn�, je�eli nieruchomo�� przeznaczona jest na cele 
 nie zwi�zane z działalno�ci� zarobkow�, w wysoko�ci 50% ceny sprzeda�y lub 
opłaty, 

3. poprzedniego wła�ciciela lub jego nast�pcy prawnego, je�eli nieruchomo�� została od 
niego przej�ta przed dniem 5 grudnia 1990 roku, w wysoko�ci 20% ceny sprzeda�y 
lub opłaty, 

4. przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe na realizacj� infrastruktury 
technicznej oraz innych celów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomo�ciami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, w wysoko�ci 20% ceny 
sprzeda�y lub opłaty. 

 
§8. Cena nieruchomo�ci sprzedanej w drodze przetargu lub pierwsza opłata z tytułu 

oddania nieruchomo�ci w u�ytkowanie wieczyste w drodze przetargu, podlega zapłacie  
przed podpisaniem aktu notarialnego. 

 
 
§9. Ustala si� nast�puj�ce zasady sprzeda�y lub oddania w u�ytkowanie wieczyste gruntu 

przynale�nego do danego lokalu: 
 

1. w przypadku sprzeda�y lokali w budynkach, w których nie został jeszcze sprzedany 
�aden lokal, ułamkowy udział gruntu sprzedaje si� na własno��, 
 

2. w przypadku sprzeda�y lokali w budynkach, w których oddano ju� ułamkow� cz��� 
gruntu w u�ytkowanie wieczyste, pozostały grunt oddaje si� równie�  w u�ytkowanie 
wieczyste, w wielko�ciach przynale�nych do danego lokalu, ustalaj�c pierwsz� 
opłat� w wysoko�ci 25%ceny gruntu, ustalonej zgodnie  z obowi�zuj�cymi 
przepisami w tym  zakresie. 

 
§10. Traci moc Uchwała nr XXXIV/282/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie dnia 29 listopada 

2001 roku,  w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzeda�y lub oddania w u�ytkowanie 
nieruchomo�ci stanowi�cych własno��  Miasta i Gminy Pleszew. 



 
§11. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy Pleszew. 
 
 
§12. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dzienniku  Urz�dowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 



UZASADNIENIE  
Do UCHWAŁY NR XXIX/187/05 

RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE 
z dnia 24 lutego 2005 roku 

 
Wprowadzone w dniu 22 wrze�nia 2004 roku zmiany do ustawy o gospodarce 

nieruchomo�ciami spowodowały, �e niektóre przepisy uchwały nr XXXIV/282/2001 Rady 
Miejskiej w Pleszewie, z dnia 29 listopada 2001 roku, ustalaj�cej kryteria i zasady sprzeda�y 
lub oddawania w u�ytkowanie wieczyste, nieruchomo�ci stanowi�cych własno�� Miasta i 
Gminy Pleszew, stały si� sprzeczne z obecnie obowi�zuj�cymi przepisami wy�ej cytowanej 
ustawy. Niezb�dne stało si� uchylenie § 6 ust. 2 niniejszej uchwały, który nie zezwalał na 
zastosowanie bonifikat od ceny sprzedawanego gruntu, przynale�nego do danego lokalu, 
a jedynie pozwalał na zastosowanie bonifikat od ceny lokalu. Przepis ten stał si� wi�c 
sprzeczny z dniem 22 wrze�nia 2004 roku, z przepisem art. 67 ust 1a ustawy o gospodarce 
nieruchomo�ciami, który stanowi, i�: 
„Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odr�bnej własno�ci, obejmuje lokal wraz z 
pomieszczeniami przynale�nymi, w rozumieniu ustawy o własno�ci lokali oraz udział w 
nieruchomo�ci wspólnej”.  
 Reasumuj�c, cena lokalu, obejmuje równie� cen� gruntu przynale�nego do tego lokalu, a co 
za tym idzie bonifikata przysługuje od cało�ci, nie wył�czaj�c  gruntu. 
 Poniewa� w przypadku sprzeda�y lokali, gdzie warto�� gruntu stanowi znaczny 
procent ceny całej nieruchomo�ci, po zastosowaniu obecnie obowi�zuj�cych stawek 
bonifikat, gmina straciłaby bardzo du�o na swoich dochodach z tytułu tej sprzeda�y. Dlatego 
te� proponowane s� obni�one stawki bonifikat, przy sprzeda�y lokali, gdzie grunt jest 
sprzedawany na własno��, a utrzymanie tych samych stawek, gdy grunt jest oddawany w 
u�ytkowanie wieczyste. Bowiem, w tym drugim przypadku  przy sprzeda�y lokalu, kupuj�cy 
płaci tylko 25% ceny gruntu, co w efekcie, nawet przy zastosowaniu wy�szych stawek 
bonifikat, wpływa nieznacznie na obni�enie warto�ci nieruchomo�ci.  
 Wprowadzenie w/w zmian spowoduje, �e uchwała b�dzie zgodna z obecnie 
obowi�zuj�cymi przepisami ustawy, sprzedawane lokale nieznacznie staniej�, a co za tym 
idzie stan� si� bardziej atrakcyjne dla kupuj�cych. W efekcie mo�e wpłyn�� to na 
zwi�kszenie ilo�ci ich sprzeda�y na rzecz obecnych najemców. 
W �wietle powy�szego, podj�cie niniejszej uchwały, jest celowe i w pełni uzasadnione. 


