
Uchwała Nr XXV/205/12 
Rada Gminy Branice 

z dnia 19 listopada 2012 
 

 
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali 

mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych bonifikat 
 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późniejszymi zmianami ) oraz art.68 ust. 1 pkt 1 i 7, 
ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) 
 

 
Rada Gminy Branice 

uchwala, co następuje : 
 

§ 1. 
1. Wójt Gminy Branice może udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy 
zapłacie jednorazowej jeżeli nabywca spełnia łącznie warunki: 
1/ sprzedaż jest dokonywana na rzecz najemcy lokalu, 
2/ w dniu zbycia lokalu najemca nie zalegał z  opłatą czynszu oraz innymi opłatami 
związanymi z użytkowaniem lokalu, 
3/ najem lokalu przez najemcę, na rzecz którego następuje zbycie, trwał przez co najmniej 36 
miesięcy.  
2. Stawka procentowa bonifikaty wynosi 50% wartości nieruchomości z zastrzeżeniem treści 
ust. 3. 
3. Jeśli sprzedaż lokalu następuje na rzecz najemcy, który jest repatriantem w rozumieniu art. 
1 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późniejszymi 
zmianami), stawka procentowa bonifikaty wynosi 90% wartości nieruchomości.  
 

§ 2. 
1. Wójt Gminy może udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego przy zapłacie jednorazowej jeżeli nabywca spełnia łącznie warunki : 
1/ sprzedaż jest dokonywana na rzecz najemcy budynku, 
2/ w dniu zbycia budynku najemca nie zalegał z zapłatą czynszu oraz innymi opłatami 
związanymi z użytkowaniem budynku, 
3/ najem budynku przez najemcę, na rzecz którego następuje zbycie, trwał przez co najmniej 
36 miesięcy.  
2. Stawka procentowa bonifikaty wynosi 50 % wartości nieruchomości. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

 
§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XLV /209/98 Rady Gminy Branice z dnia 7 kwietnia 1998 roku w 
sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali, zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w 
drodze przetargu, udzielania bonifikat od ceny nieruchomości oraz ustalenia stawek 
oprocentowania rozłożonej na raty ceny nieruchomości. 
 



§ 5. 
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i  wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od  dnia 1 lipca 2013 
r. 
 
 


