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UCHWAŁA Nr XLIII/448/13
RADY MIASTA OTWOCKA
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych stanowiących
własność Gminy Otwock, przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 28 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miasta
Otwocka uchwala, co następuje:
§ 1. W rozumieniu niniejszej uchwały następujące pojęcia oznaczają:
1) najemca – osoba, która posiada umowę najmu lokalu użytkowego;
2) cena – wartość lokalu określona przez rzeczoznawcę majątkowego;
3) cena sprzedaży – cena ustalona w protokole;
4) protokół – protokół z rokowań dotyczących uzgodnienia warunków bezprzetargowego nabycia lokalu
w drodze pierwszeństwa;
5) akt notarialny – umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży;
6) użytkowanie – korzystanie z lokalu na podstawie umowy na okres krótszy niż 10 lat.
§ 2.1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokale użytkowe
stanowiące własność Gminy Otwock zwane dalej lokalami.
2. Lokalami, o których mowa w ust. 1 są lokale wykorzystywane na cele inne niż mieszkalne,
z wyłączeniem garaży.
3. Postanowienia uchwały mają zastosowanie do samodzielnych lokali usytuowanych w budynkach
wielolokalowych oraz do budynków będących w całości przedmiotem najmu.
§ 3. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali przez ich najemców przysługuje jeżeli spełnione są łącznie
następujące warunki:
1) najemca użytkuje lokal na podstawie umowy najmu;
2) umowa najmu lokalu jest zawarta na okres co najmniej 10 lat lub użytkowanie lokalu trwa nieprzerwanie co
najmniej od dziesięciu lat;
3) najemca wywiązuje się z warunków najmu określonych w umowie, a w szczególności nie zalega z zapłatą
czynszu i innych opłat z tytułu użytkowania lokalu według stanu na dzień złożenia wniosku o nabycie
lokalu;
4) najemca złożył stosowny wniosek o sprzedaż na jego rzecz.
5) wniosek o sprzedaż lokalu został zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Miejskiej.
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§ 4. 1. Ustala się następujące zasady sprzedaży lokali z tytułu pierwszeństwa w ich nabyciu:
1) cenę lokalu wraz z udziałem w gruncie ustala się w wysokości równej wartości określonej przez
rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym,
2) cenę sprzedaży wnosi się w terminie 28 dni od daty podpisania protokołu,
3) cena sprzedaży lokalu, na wniosek nabywcy, może zostać rozłożona na raty nie więcej jednak niż 3 raty
roczne. Cena sprzedaży lokalu na raty płatna jest według następujących zasad:
a) przy rozłożeniu ceny sprzedaży na maksymalnie 3 raty pierwsza rata wynosi, co najmniej 50% ceny
sprzedaży lokalu. Pozostałe raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie począwszy od roku
następnego po dokonaniu wpłaty pierwszej raty, w terminie do 31 marca każdego roku.
b) pierwsza rata podlega zapłacie w terminie 28 dni od daty podpisania protokołu.
c) rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży lokalu podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu
stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
2. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty wierzytelność Gminy Otwock z tego tytułu w stosunku
do nabywcy podlega zabezpieczeniu hipotecznemu oraz poddaniu się nabywcy egzekucji w trybie art. 777 kpc.
3. Podstawą zawarcia umowy jest protokół.
4. Koszty wykonania operatu szacunkowego oraz koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi najemca.
§ 5. Na poczet ceny sprzedaży lokalu, na wniosek najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
lokalu, zalicza się wartość nakładów koniecznych poniesionych przez najemcę za zgodą właściciela lokalu
i opisanych w umowie najmu tego lokalu, których rozliczenie nie zostało zakończone na warunkach
określonych w umowie. Wartość nakładów koniecznych ustala rzeczoznawca majątkowy na zlecenie
Prezydenta Miasta Otwocka na podstawie przedłożonych przez najemcę dokumentów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Piotr Kudlicki
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Uza sa d ni en ie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zasad zbywania
nieruchomości należy do wyłącznej właściwości Rady Miasta.

