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UCHWAŁA NR 21/2011 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 24 lutego 2011r. 

 
 
w sprawie  wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu udzielonej bonifikaty. 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;                  
z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;                 
z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. 
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 
poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675) w związku z art. 68 ust.2c ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.651, Nr 106 
poz.675, Nr 143 poz.963, Nr 155 poz.1043; Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz.1323)  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 § 1. WyraŜa się zgodę na odstąpienie od Ŝądania od Państwa Moniki i Mariusza 
Grabowskich zwrotu udzielonej bonifikaty tj. kwoty 10.922,80 zł, w związku ze sprzedaŜą 
przed upływem pięciu lat wykupionego od Gminy i Miasta Jastrowie mieszkania 
komunalnego, połoŜonego w Jastrowiu przy ul. Roosevelta 20A/ 1a – zgodnie ze złoŜonym 
wnioskiem. 
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
  § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 21 /2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie 
wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu udzielonej bonifikaty.  
 
 

Wnioskiem z dnia 10 stycznia 2011r. Państwo Monika i Mariusz Grabowscy wystąpili 
o wyraŜenie zgody na odstąpienie przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie od Ŝądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej przy nabyciu przez wnioskodawców mieszkania komunalnego z 
zasobów Gminy i Miasta Jastrowie.                          

We wniosku podano, Ŝe nabyty od Gminy i Miasta Jastrowie lokal mieszkalny został 
przez wnioskodawców zbyty w dniu 17 grudnia 2010r., tj. przed upływem 5 lat od dnia jego 
nabycia, a uzyskane ze sprzedaŜy środki finansowe zostały wykorzystane na zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych. 

We wniosku podano równieŜ, Ŝe wnioskodawcy nabyli w dniu 24 września 2008r. od 
Gminy i Miasta Jastrowie działkę budowlaną, na której wybudowany został budynek 
mieszkalny w stanie surowym. Źródłem finansowania inwestycji był kredyt hipoteczny 
udzielony przez Kredyt Bank. Według oświadczenia złoŜonego we wniosku dalszym źródłem 
finansowania inwestycji, w tym wykonanie prac wykończeniowych, były środki finansowe 
pochodzące ze sprzedaŜy nabytego od Gminy i Miasta Jastrowie lokalu mieszkalnego. 

Do wniosku dołączono dokumentację potwierdzającą powyŜsze okoliczności, w tym 
umowę kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawartą w dniu 19 września 2008r., 
decyzję Starosty Złotowskiego z dnia 29 maja 2009r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego  
i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 
dokumentację potwierdzającą ponoszenie wydatków budowlanych.   

Zgodnie z art.68 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) - jeŜeli nabywca nieruchomości 
zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niŜ cele uzasadniające udzielenie 
bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal 
mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty 
równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji; zwrot następuje na Ŝądanie właściwego 
organu. 

Państwo Monika i Mariusz Grabowscy w dniu 11 stycznia 2008r. nabyli od Gminy               
i Miasta Jastrowie lokal mieszkalny, połoŜony w Jastrowiu przy ul. Roosevelta 20A/1a.            

Przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego udzielona została bonifikata od ceny 
nieruchomości w wysokości 70 %. 

W umowie notarialnej zawarto zastrzeŜenie, w przypadku zbycia lokalu lub 
wykorzystania na inne cele niŜ mieszkalne przez nabywcę przed upływem pięciu lat od dnia 
jego nabycia, stosownie do art.68 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami,  kupujący zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Gminy i Miasta Jastrowie 
kwoty 10.922,80 zł równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. 

Zgodnie z art.68 ust.2a powołanej wyŜej ustawy o gospodarce nieruchomościami -
przepisu ust.2 nie stosuje się w przypadku: 
 1) zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeŜeniem ust. 2b; 
 2) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego; 
 3) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa; 
 4) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną 

lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe; 
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 5) sprzedaŜy lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaŜy przeznaczone 
zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości 
przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. 

Katalog przypadków, w których z mocy prawa nie powstaje roszczenie o zwrot 
udzielonej bonifikaty, stanowi katalog zamknięty. 

Stan faktyczny sprawy Państwa M.M. Grabowskich nie mieści się w Ŝadnym z 
wymienionych przypadków. 

JednakŜe ustawodawca w art.69 ust.2c  ustawy o gospodarce nieruchomościami 
przewidział moŜliwość odstąpić od Ŝądania zwrotu udzielonej bonifikaty przez właściwy              
w sprawach gospodarki nieruchomościami  organ, takŜe  w innych przypadkach niŜ określone 
w ust.2a, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. 

Reasumując naleŜy stwierdzić, Ŝe wniosek Państwa M.M. Grabowskich o odstąpienie 
przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie od Ŝądania zwrotu bonifikaty, pomimo 
wystąpienia przesłanki realizacji roszczenia, zasługuje na uwzględnienie.      

Środki uzyskane ze sprzedaŜy lokalu mieszkalnego zostały przez wnioskodawców 
wykorzystane na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych, a nie na cele komercyjne.  

Sfinansowanie z tych środków finansowych robót związanych z wykończeniem nowo 
wybudowanego domu mieszkalnego naleŜy uznać jako wypełniające wolę ustawodawcy 
dotyczącą eliminacji praktyk czerpania osobistych korzyści z majątku publicznego.  

Zasadne jest w takim przypadku skorzystanie z moŜliwości przewidzianej w art. 68 
ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami i wyraŜenie zgody przez Radę Miejską na 
odstąpienie przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie od Ŝądania zwrotu udzielonej 
bonifikaty. 

W związku z powyŜszym wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanej treści.  
 

 


