
w sprawie wyr&cnia zg;ody na odstqpienie od iqdania zwrueu hnifikaty u&.ieloaej 
nsobie fiicznej od ceny sprzedaZy samodzielnego fokalu mieszkalnego. 

Na podstawie art. 18 ud. 2 pkt 15 irstawy a dnia 8 marca 1990 r. n s.am~rz.dzie 
grnitsnyrn (Dz. TS. z 2016 poz. 446) oraz art. 68 ust. ;?c i 3a ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodaree nierucho~rnosciami (Dz. U. r 2015 r. p02. 1774 i 1777 
oraz z 2016 r. pux. 651, Rada Mkjslca w lodzi 

uchwala, co nastepuje: 
". 

1 .  1. WyrrtZa sic zgodq na odstqpienie od &+dania zwrotu bonifikaty udzidonej oosobie 
fizycmcj od ceoy syrzed- lokalu rnieszkalnego. omacmnego numerem 6. usy~owanego 
w budynku polotonyni w Lodzi, pay ul. Odyhca , z wlasnoseiq ktorego z w i m y  jest 
udzial 15/1000 cqki wspulnych budynku i innych wxq&teri, ktbre nie s- wytaczniie 
do cr;i-vtku widcicicli poszczegdlnych lokali o m  taki sam udzisl w prawie uQtkowania 
wieczy stego grutltu oznaczonego jako dziaika numsr 79 w obrqbie G- 1 6. 

2. Dla lokalu mieszkalnego, o ktbrym m a  w ust. 1, $4 Rejonnvvy dla Lo&i - 
Srhdmieiciia w Lodzi XVI Wydzial Ksiilg Wieczystych, prowadzi ksiqgp wieczysq 
K W LD 1 M)'00 1 6498810. 

$ 2. Wykonanie uchwafy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

Przewodnicz~cy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tornasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustauy o gospodarce nieruchorno9ciami, jeieli nabywca 
nienichomoici zhyl nieruchomoii 1ub wykorzystal j q  na ime cele nii cele tuasadniaj~ce 
uhielenie boniiikaty, przed uplpvern 10 lat, a w przypadku nieruchomoSci stanowiqcej lokal 
mieszkalny przed uptywem 5 lat, iiczqc od dnia nabycia, jest zobowiqany do zwrotu kwoty 
r6unej udzielonej bonifikacie pa jej waloryzacji. Zwrot nastepuje na iqdanie wlaiciwego 
organu. 

Zgodnie z art. 68 ust. 2a pkt 1 przepisu ust. 2 nie stosuje siq w przypadku zbycia 
na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeieniem ust. 2b. Definicja pojqcia osoby bliskiej zostaia 
zawarta przez ustawodawce w a r ~ .  4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchornoli.ciami. Zgodnie 
z art. 68 ust. 2b, przepis ust. 2 stosuje siq odpowiednio do osoby bliskiej, ktbra zbyla 
lub wykorzystata nieruchomo56 na inne cele ni2 cele uzasadniajqce udzielenie bonifikaty. 
przed uplywen~ 10 lat, a w przypadku nieruchomoicj stanowiacej lokal micszkal~ly 
przed up4ywem 5 lat. liczqc od dnia pierwotnego nabycia. 

Zgodnie z art. 68 ust. 2c ustaay o gospodarce nien~chomoicimi, ylaScixvy organ moze 
odstqpiC od iqdania m ~ o t u  udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach ni i  okreilonc 
w ust. 2a, za zgodq odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. Uzasadnieniem 
dla u~rowadzenia takiej regulacji byla nloiliworSC zaistnienia w praktyce rbznorodnych 
sytuacji, ktorych nie sposdb bylo prtewidziei w przepisach ustaw-y. 

Prezydent Miasta Lodzi ~ys tap i i  do Rady Miejskiej o wyrakenie zgody na odstqpienie 
od iqdania zwrotu bonifikaty w stosunku do Pani , ktClra zostd wezwana 
do zwrotu kwoty 27.001:11 zl stanowi.t{;ej !4 czqSC zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej 
przez Miasto Eodi przy sprzedazy lokalu mieszkalnego numer 6; usywowanego w budynku 
polo-konym w todzi, przy ul. Odyrica . . 

13ani nabyla przednliotowy lokal w drodze darowizny od osoby 
bliskiej. a nastepnie zbyla go nieodplatnie na rzecz darczyncy, przed uplywcm 5 [at. liczqc 
od dnia pierwotnego nabycia. Decyzja o odstzpieniu od iqdania zwrotu bonifikaty wynika 
z faktu, i7; zbycie miaio nieodplatny charakter. a wiqc nie spowodowaio przyspomenia 
po stronie Pani - Ponadto decydujqce znaczenie ma r6wniei okolicznoSd, 
ii w wyniku darowizny dokonanej przez Paniq lokal ponownie 
stai sit; wIasnoSciq pienvszej wlaicicielki. 



Pani 

Agnieszka Graszka 

Z-ca Dyrektora 

Wydziah Dysponowania Mieniem 

Urzqdu Miasta Lodzi 

W t d p o w i d ~ i  na pisino z dnia 03 sierpnia 2016 r. wr sprawvie byraBnia zgody na 

odst:lpicoic od tadilnia zmotu bonitikaty udzielonej osobie fizycmcj od ceny sprzedaiy 

siimod;.ieIne~o lolialu n~ieszkal~~ego i n f o m u j ~  iz biosqc pod uwagq ubytrk Ssodkuw 

linmsir\vjch dla Miilsra todzi, prujekl uchwaly Ra*ly Miejskiej opiniuje negatywnic. 


