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Uchwała Nr 60/VII/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz 

zbywania nieruchomości przyległych – z zastosowaniem bonifikaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 1, 5 i 6, art. 68 
ust. 1 pkt 1, 8, 9 i 10, art. 68 ust. 3a, art. 73 ust. 3 oraz art. 209a ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Lublin, zabudowanych na cele mieszkaniowe, na rzecz 
użytkowników wieczystych. 

2. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych, będących 
właścicielami lokali mieszkalnych lub lokali użytkowych znajdujących się 
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na tych 
nieruchomościach. 

3. Sprzedaż, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, może nastąpić pod warunkiem, że 
wszystkie osoby będące użytkownikami wieczystymi sprzedawanej 
nieruchomości złożą wnioski o jej nabycie. 

4. Udziela się zgody na zastosowanie 50% bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości gruntowej, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, w przypadku 
sprzedaży dokonywanej na cele mieszkaniowe, na rzecz osób fizycznych 
z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Udziela się zgody na zastosowanie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości gruntowej, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, w przypadku 
sprzedaży dokonywanej na cele mieszkaniowe, na rzecz osób fizycznych, 
które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 
r. Powyższa bonifikata ma zastosowanie również do osób fizycznych 
będących następcami prawnymi osób, które uzyskały prawo użytkowania 
wieczystego sprzedawanej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. 

6. W razie zbiegu praw do bonifikat wymienionych w ust. 4 i ust. 5 stosuje się 
jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego. 

7. Udziela się zgody na zastosowanie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości gruntowej, na rzecz spółdzielni mieszkaniowych - w związku 
z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub przeniesieniem własności 
lokali lub domów jednorodzinnych, pod warunkiem że prawo użytkowania 
wieczystego spółdzielnia uzyskała przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały. 
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8. Do wniosku o udzielenie bonifikaty spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązana 
jest dołączyć pisemne wystąpienia członków spółdzielni o ustanowienie 
odrębnej własności lokali lub przeniesieniem własności lokali lub domów 
jednorodzinnych. 

9. Spółdzielnia mieszkaniowa, która nabyła nieruchomość gruntową 
z bonifikatą wymienioną w ust. 7 przeniesie na własność swoich członków, 
którzy złożyli lub złożą pisemne wystąpienia, odpowiednie udziały 
w nieruchomości gruntowej z uwzględnieniem uzyskanej bonifikaty. 

§ 2
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, 

w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Lublin lub ich części, jeśli mogą poprawić warunki 
zagospodarowania nieruchomości przyległych - stanowiących własność lub 
oddanych w użytkowanie wieczyste osobom, będącym właścicielami lokali 
mieszkalnych lub lokali użytkowych znajdujących się w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych, które zamierzają te nieruchomości lub ich 
części nabyć - jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne 
nieruchomości 

2. Wielkość i granice zbywanych nieruchomości, o których mowa w ust. 1, 
zostaną określone zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce 
nieruchomościami i ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

3. W przypadku zbycia, o którym mowa w ust. 1, każdemu z właścicieli lokali 
zostanie sprzedany lub oddany w użytkowanie wieczyste udział 
w nieruchomości odpowiadający wielkości dotychczasowemu udziałowi we 
współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym działki przyległej. 

4. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, o którym mowa w ust. 1, 
może nastąpić pod warunkiem, że wszystkie osoby będące 
współwłaścicielami lub współużytkownikami działki przyległej złożą wnioski 
o nabycie własności lub użytkowania wieczystego. 

§ 3
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, 

w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Lublin lub ich części na rzecz właścicieli lokali 
w budynkach, dla których przy wyodrębnianiu własności lokali wydzielono 
działki gruntu niespełniające wymogów działki budowlanej i którym 
przysługuje roszczenie z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, pod warunkiem że roszczenie to zostało zgłoszone 
łącznie przez właścicieli wszystkich lokali. 

2. Zbyciu, o którym mowa w ust. 1, podlegać mogą nieruchomości gruntowe 
przyległe do działki gruntu niespełniającej wymogów działki budowlanej, 
o ile wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będą spełniać wymogi 
działki budowlanej 

3. Wielkość i granice zbywanych nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, 
zostaną określone zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce 
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nieruchomościami i ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

4. W przypadku zbycia, o którym mowa w ust. 1, każdemu z właścicieli lokali 
zostanie sprzedany lub oddany w użytkowanie wieczyste udział 
w nieruchomości odpowiadający wielkości dotychczasowemu udziałowi we 
współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym działki stanowiącej 
własność lub będącej w użytkowaniu wieczystym właścicieli lokali. 

§ 4
Udziela się zgody na zastosowanie 90% bonifikaty od pierwszej opłaty 

z tytułu użytkowania wieczystego lub ceny sprzedaży nieruchomości 
gruntowej, o której mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, zbywanej na cele 
mieszkaniowe. 

§ 5
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka 

gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym zawarta ma 
być umowa sprzedaży, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”: 1)bonifikatę określoną w § 1 ust. 4 podwyższa się do 80%, 
2)bonifikatę określoną w § 1 ust. 5 i § 4 podwyższa się do 95%. 

§ 6
Do spraw wszczętych na podstawie złożonego wniosku przed dniem 

wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy uchwały nr 245/X/2003 Rady 
Miasta Lublin z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży 
nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Lublin, będących 
w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych na rzecz tych 
spółdzielni oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży tych 
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2003 r., Nr 187, poz. 3655 z późn. zm.), 
uchwały nr 546/XXIII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2004 r. 
w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe z zastosowaniem 
bonifikaty (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2005 r., Nr 205, poz. 2737) oraz uchwały nr 
438/XXIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zasad 
sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na 
rzecz użytkowników wieczystych będących właścicielami lub 
współwłaścicielami lokali użytkowych znajdujących się w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych położonych na tych nieruchomościach (Dz. Urz. 
Woj. Lubel. z 2008 r., Nr 114, poz. 2763). 
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§ 7
Tracą moc uchwała nr 245/X/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 16 

października 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych 
położonych na terenie miasta Lublin, będących w użytkowaniu wieczystym 
spółdzielni mieszkaniowych na rzecz tych spółdzielni oraz udzielenia bonifikaty 
od ustalonej ceny sprzedaży tych nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2003 
r., Nr 187, poz. 3655 z późn. zm.), uchwała nr 546/XXIII/2004 Rady Miasta 
Lublin z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz 
użytkowników wieczystych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe z zastosowaniem bonifikaty (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2005 r., Nr 
205, poz. 2737) oraz uchwała nr 438/XXIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 
4 września 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych 
będących właścicielami lub współwłaścicielami lokali użytkowych znajdujących 
się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na tych 
nieruchomościach (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2008 r., Nr 114, poz. 2763). 

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk


