
 

 

UCHWAŁA NR 155.XIII.2019 

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa ich 

najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 

Rada Miasta Częstochowy 

uchwala: 

§ 1. Przedmiotem sprzedaży mogą być lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, stanowiące 

własność Gminy Miasto Częstochowa, z wyłączeniem lokali w budynkach, w których udział gminy 

w nieruchomości wspólnej wynosi powyżej 50%. 

§ 2. 1. Lokal mieszkalny może zostać sprzedany najemcy po upływie 10 lat nieprzerwanego najmu na czas 

nieoznaczony, a najemca w okresie 5 lat od daty złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego nie korzystał 

z dodatku mieszkaniowego i nie ciążą na nim zaległości czynszowe oraz inne opłaty z tytułu najmu lokalu 

mieszkalnego. 

2. W przypadku najemcy, który wstąpił w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, lokal 

mieszkalny może zostać sprzedany po upływie 5 lat nieprzerwanego najmu, liczonych od daty regulacji tytułu 

prawnego do lokalu, z tym, że łączny okres najmu na czas nieoznaczony, wliczając najem poprzednika 

prawnego musi wynosić 10 lat. 

3. W przypadku zamiany lokalu mieszkalnego w ramach mieszkaniowego zasobu gminy, okresy najmu na 

czas nieoznaczony sumuje się. 

4. Do okresów najmu, o których mowa w ust. 1 i 2 wlicza się okres najmu lokalu zamiennego przyznanego 

na czas remontu lokalu lub budynku. 

§ 3. Ustala się warunki i wysokość stawek procentowych udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali 

mieszkalnych: 

1) bonifikaty można udzielić wyłącznie w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu; 

2) bonifikata wynosi 35%, z zastrzeżeniem przepisów pkt 3 i 4; 

3) w budynkach, w których gmina posiada do 5 lokali, przy czym udział gminy w nieruchomości wspólnej 

wynosi poniżej 10% – bonifikata wynosi 50%; 

4) w budynkach, w których brak jest lokali użytkowych i do sprzedaży pozostał jeden lokal – bonifikata 

wynosi 70%. 
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§ 4. Bonifikat określonych w § 3 nie stosuje się przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach 

wpisanych do rejestru zabytków. 

§ 5. Traci moc uchwała nr 641/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na 

rzecz ich najemców. 

§ 6. Sprawy dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, niezakończone podpisaniem 

protokołów z rokowań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, będą 

rozpatrywane według przepisów niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy 

 

 

Zdzisław Wolski 
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