
Mysłowice, 26 kwietnia 2022 r.

Raport końcowy
z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia
warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych

stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców 

Podstawa prawna:
1. Uchwała  nr  LVI/1065/14  Rady Miasta  Mysłowice  z  dnia  26  czerwca  2014 r.  w sprawie  zasad  i  trybu

przeprowadzania  konsultacji  z  mieszkańcami  miasta  Mysłowice  (Dz.  Urz.  Woj.  Śląskiego  z  2014  r.
poz.4039).

2. Zarządzenie nr 90/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia
konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Gminy  Miasta  Mysłowice  w  sprawie  projektu  Uchwały  Rady
Miasta  w  sprawie  określenia  warunków  udzielenia  bonifikat  i  wysokości  stawek  procentowych
przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców.

Przedmiot konsultacji:
Projekt  Uchwały  Rady  Miasta  Mysłowice  w  sprawie  określenia  warunków  udzielenia  bonifikat  i  wysokości
stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz
ich najemców.

Cel konsultacji:
Zebranie uwag i opinii mieszkańców na temat projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia
warunków  udzielenia  bonifikat  i  wysokości  stawek  procentowych  przy  sprzedaży  lokali  mieszkalnych
stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz ich najemców

Zasięg terytorialny konsultacji:
Cały teren miasta Mysłowice.

Termin prowadzenia konsultacji:
10.03.2022 r. – 01.04.2022 r. (włącznie)

Formy prowadzenia konsultacji:
Zbieranie opinii lub propozycji na piśmie na adres Urząd Miasta Mysłowice, Wydział Infrastruktury Miejskiej,
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, w tym drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego
na stronie www.konsultacje.myslowice.pl oraz na adres e-mail: gmk@myslowice.pl

Akcja informacyjna:
Informacja  o  rozpoczęciu  konsultacji  zamieszczona  została  na  stronach  internetowych:
www.konsultacje.myslowice.pl,  www.mzgk.myslowice.pl      oraz na Facebooku MZGK w Mysłowicach.

Wyniki konsultacji:
W terminie konsultacji 27 osób zgłosiło łącznie 28 uwag/opinii do projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice
w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat  i  wysokości
stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mysłowice na rzecz
ich najemców, z czego:
1) uwzględniono – jedną uwagę,
2) nie uwzględniono – 27 uwag. 

                                                                                               PREZYDENT MIASTA
                                                                                                                   MYSŁOWICE
                      (-) Dariusz Wójtowicz



Zestawienie uwag i opinii:

Lp. Data
wniesienia

Nazwisko i imię 
zgłaszającego uwagi 
i opinie

Treść uwag i opinii Stanowisko Prezydenta

1 15.03.2022 r. Frysztacka Joanna Jako  mieszkanka  m.  Mysłowice  jestem  przeciwna  wyprzedawaniu  substancji  gminnej,  przynajmniej
do momentu, jak jej stan ilościowy i jakościowy nie zaspokaja bieżących potrzeb gminy”.

Uwaga nieuwzględniona. 
Nie dotyczy treści projektu Uchwały.

2 15.03.2022 r. Chojnowski 
Wojciech

W odpowiedzi na Zarządzenie nr 90/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10 marca 2022 r. dotyczącego
Konsultacji  społecznych  w sprawie  projektu  Uchwały  w sprawie  określenia  warunków  udzielenia  bonifikat
i  wysokości  stawek  procentowych  przy  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  stanowiących  własność  Miasta
Mysłowice na rzecz ich najemców w § 2 proponuję dokonanie zapisu jako punkt 5 o poniższej treści:
„Wycena lokalu zostanie pomniejszona o nakłady poniesione przez najemcę związane z remontami i innymi
pracami  związanymi  z  poprawą  stanu  technicznego  obiektu  mające  wpływ  na  zwiększenie  wartości
obiektu/lokalu na podstawie stosownego oświadczenia najemcy złożonego do Prezydenta Miasta”.
Uzasadnienie:
Rzeczoznawcy powinni  pomniejszyć wartość  nieruchomości  o poniesione nakłady przez najemcę a wartość
ustalać  na  podstawie  dokumentów  przedstawionych  przez  zarządcę  obiektu  wykazującego,  jakie  poniósł
nakłady na utrzymanie i remonty obiektu. Jeśli tego nie ujmie, najemca może powołać swojego rzeczoznawcę
do wyceny poniesionych  nakładów w remont  mieszkania  czy  budynku,  które  mają istotny  wpływ na stan
techniczny  obiektu.  To  właściciel  nieruchomości  powinien  udowodnić  o  tym,  które  nakłady  on  poniósł
i właściciel  powinien pomniejszyć wartość nieruchomości  o wartość rynkową poniesionych nakładów przez
najemcę.
Wiadomo przecież, że w wielu przypadkach najemcy na własny koszt dokonują wymiany stolarki  okiennej,
drzwiowej,  ociepleń, remontów dachów czy klatki schodowej w celu poprawy stanu technicznego obiektu.
Bardzo  często  lokale  wyposażane  są  w  łazienki  przez  najemców  podnosząc  standard  mieszkania,  lokale
ogrzewane  piecami  kaflowymi  remontowane  są  na  piece  ekologiczne.  Na  te  działania  Miejski  Zarząd
Gospodarki  Komunalnej  nie  ma  na  to  pieniędzy.  Dlatego  też  uważam,  że  nieporozumieniem  jest  karać
najemców chcących wykupić wynajmowane mieszkanie za to, co sam na swój koszt zrobił i ponownie obciążać
go kosztami. 
Reasumując,  należy umożliwić najemcy złożenie stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta w sprawie
poniesionych kosztów na remonty obiektu czy mieszkania, w którym mieszka a także pomniejszeniu wyceny
o poniesione nakłady. Prezydent powinien mieć prawo decydowania, że cena sprzedawanej nieruchomości,
która zostanie ustalona tylko na podstawie wartości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę, uwzględniającej
stan faktyczny już po dokonaniu modernizacji lokalu bez uwzględnienia czy zarządca poniósł te nakłady czy też
najemca,  jest  za  wysoka  i  należy  ją  pomniejszyć  o  poniesione  nakłady  przez  najemcę.  Najemcy  lokali
stanowiących własność Gminy mają prawo do podejmowania we własnym zakresie i na własny koszt inwestycji
służących polepszeniu  warunków zamieszkania.  Najemcy dokonując  prac  związanych z  modernizacją  lokali
gminnych  podnoszą  ich  wartość.  Warunki  i  zakres  prac  budowlanych  są  uzgadniane  z  MZGK,  który  jest

Uwaga  nieuwzględniona.  Uwaga  sprzeczna
z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
Bonifikatę ustala się od ceny ustalonej zgodnie
z  art.  67  ust.  3  ustawy  o  gospodarce
nieruchomościami  tj.  od  wartości  nie  niższej
niż wartość nieruchomości.
Sprzedaż lokalu oraz uwzględnienie roszczenia
o  zwrot  nakładów  to  dwa  odrębne  stosunki
obligacyjne  i  nie  ma  żadnych  podstaw,  aby
łączyć ze sobą rozliczenia z nich wynikające. 
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jednostką  gminną  wyspecjalizowaną  w  zarządzaniu  mieszkaniowym  zasobem  Gminy.  MZGK  analizując
poniesione  wydatki  powinna  ustalać  wysokość  nakładów  podnoszących  wartość  lokalu  czy  też  obiektu.
Wysokość tej kwoty powinna odpowiadać wartości roszczeń najemcy wobec właściciela obiektu, czyli Gminy.
Roszczenia najemcy są zaspokajane nie w formie wypłaty pieniężnej,  lecz przez dokonanie odpowiedniego
pomniejszenia  ceny  sprzedawanego  lokalu  lub  budynku,  na  zasadach  ogólnych  (w szczególności  na  mocy
umowy stron lub jednostronnego oświadczenia, o którym mowa w art. 498 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny). Potrącenia takiego można dokonać od należności  wzajemnej, którą w tym przypadku jest
cena sprzedaży.  Dokonuje  się  tego przez  pomniejszenie  zobowiązań najemcy wobec  Gminy (wynikających
z ceny lokalu) o zobowiązania Gminy wobec najemcy (wynikające z poniesionych przez niego nakładów).
Cała  procedura  powinna  być  prowadzona  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  w  przedmiotowej  uchwale
stanowiącej  prawo  miejscowe.  Dodatkowa  ulga  za  remontownie  obiektu  czy  też  lokalu  powodującego
poprawę stanu technicznego obiektu powinna być nagrodą a nie karą uwzględnianą przy wykupie.

3 15.03.2022 r. Chojnowski 
Wojciech

W § 2 proponuję dokonanie zapisu jako punkt 6 o poniższej treści:
„W przypadku wykupu budynku, w którym są 2 lub 3 lokale a tylko jeden najemca lokalu zgłasza chęć wykupu
udziela mu się bonifikaty na całość zgodnie z zapisami § 2 ust.1”

Uwaga  nieuwzględniona.  Uwaga  sprzeczna
z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
Prawo  nabycia  mieszkania  w  drodze
bezprzetargowej  na  podstawie  art.  34 ust. 1
pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
przysługuje tylko i  wyłącznie najemcy danego
lokalu.  Prawo  to  nie  może  być  rozszerzone
na lokale sąsiednie czy też na cały budynek.  

4 22.03.2022 r. Walczak Beata Wg  mojej  opinii  przy  wycenie  lokalu  mieszkalnego,  powinno  brać  się  pod  uwagę  nie  tylko  cenę   za  m 2

ale  również  koszty  jakie  poniósł  najemca  w  czasie  zamieszkania.  Należy  wziąć  pod  uwagę  ile  najemca
już  zainwestował,  tj.  remonty,  ocieplenie,  wymiana  okien,  elewacja,  adaptacja  na  lokal  mieszkalny
z pomieszczenia piwnicznego. Dodatkowo niedawna wymiana pieca, stawianie komina oraz przystosowanie
lokalu  do  wymogów  spółdzielni.  Osobiście  zakupiliśmy  już  2  piec,  koszt  każdego  pieca  z  przyłączeniem
go i innymi elementami to koszt ok. 20 tys. zł. Według mnie należy wziąć pod uwagę również jak najemca dba
o teren wokół  domu,  podwórko,  jego doprowadzenie  do stanu użytkowego  również  niesie  za  sobą  wiele
kosztów.

Uwaga  nieuwzględniona.  Uwaga  sprzeczna
z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
Bonifikatę ustala się od ceny ustalonej zgodnie
z  art.  67  ust.  3  ustawy  o  gospodarce
nieruchomościami  tj.  od  wartości  nie  niższej
niż wartość nieruchomości.
Sprzedaż lokalu oraz uwzględnienie roszczenia
o  zwrot  nakładów  to  dwa  odrębne  stosunki
obligacyjne  i  nie  ma  żadnych  podstaw,  aby
łączyć ze sobą rozliczenia z nich wynikające. 

5 22.03.2022 r. Walczak Beata Uważam, że forma zapłaty  za lokal  mogłaby mieć formę dogodną dla mieszkańca,  który  spełnia  wszystkie
wymogi wykupu mieszkania. Kwota mogłaby być rozłożona na raty i  doliczana do czynszu, co z pewnością
ułatwiło by najemcą kupno, biorąc pod uwagę obecną sytuację na świecie oraz problemy z uzyskaniem kredytu
i wysokie oprocentowanie.

Uwaga nieuwzględniona.

6 22.03.2022 r. Walczak Beata Można by się jeszcze zastanowić nad wysokością procentową bonifikaty, dlaczego jest tak niska, gdy w mieście
ościennym Katowice wynosi 80 % a w Mysłowicach tylko 50 %?
Mam nadzieję, że moje spostrzeżenia będą wzięte pod uwagę.

Uwaga nieuwzględniona.
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7 24.03.2022 r. Oszek Bożena Dzień  dobry,  nazywam  się  Bożena  Oszek  i  od  ponad  12  lat jestem  najemcą  mieszkania  komunalnego
w Mysłowicach przy ulicy (….). 
Mój  syn,  (….)  również  jest  zameldowany  pod  tym  adresem  od  ponad  7  lat.  Chcielibyśmy  dowiedzieć
się  o  możliwości  zakupienia  wyżej  wymienionego  mieszkania  komunalnego,  za  bonifikatą.  Bardzo  proszę
o informację zwrotną, jesteśmy mocno zainteresowani wykupem mieszkania stanowiącego własność Miasta
Mysłowice.

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia
warunków  udzielania  bonifikat  i  wysokości
stawek  procentowych  przy  sprzedaży  lokali
mieszkalnych  stanowiących  własność  Miasta
Mysłowice  na  rzecz  ich  najemców dotyczy
tylko  i  wyłącznie  sprzedaży  należących
do  Miasta  lokali  mieszkalnych  znajdujących
się  w  budynkach  wspólnot  mieszkaniowych
oraz  budynkach będących własnością  Miasta,
w których  znajduje  się  od  jednego do pięciu
lokali mieszkalnych.
Prawo  nabycia  mieszkania  w  drodze
bezprzetargowej  na  podstawie  art.  34  ust.  1
pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
przysługuje  tylko  i  wyłącznie  najemcy,  który
spełnia  warunki  określone  w  §  2  ust.  3
Projektu Uchwały. 

8 24.03.2022 r. Kubowicz Teresa Pragnę wyrazić swoją opinię w związku z uwolnieniem sprzedaży mieszkań z bonifikatą. Z pewnością decyzja
o sprzedaży zasobów lokalowych z maksymalną zniżką 50% ma swoje uzasadnienie,  jednakże jest ona obecnie
krzywdząca dla osób chcących stać się właścicielami  mieszkań komunalnych. 
Przed wstrzymaniem możliwości zakupu z bonifikatą zniżki wynosiły na tyle dużo, że osoby mniej zarabiające
mogły sobie pozwolić na taki wydatek. Obecnie niewielu będzie stać na to, aby wykupić mieszkanie, ponieważ
zwykle  osoby  zamieszkujący  lokale  komunalne  nie  są  osobami  zamożnymi.  Napiszę  o  sobie.  Jestem
emerytowaną nauczycielką – doradcą metodycznym, która całe swoje życie zawodowe związała i poświęciła
mysłowickiej  oświacie.  Od roku 1986 zamieszkuję w lokalach, których właścicielem jest miasto Mysłowice.
Moja emerytura  nie  pozwala mi  na odłożenie  potrzebnej  kwoty   a  bardzo bym chciała  –po tylu latach  –
zamieszkać „u siebie”. Gorąco proszę pochylić się jeszcze raz nad sprawą bonifikat i uwzględnić sytuacje ludzi
takich jak ja.

Uwaga nieuwzględniona

9 25.03.2022 r. Żołnowski Mateusz W związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i stawek
procentowych  przy  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  stanowiących  własność  Miasta  Mysłowice  na  rzecz
ich najemców pragnę wyrazić swoja opinie w tej sprawie.
W związku z  aktualną sytuacją ekonomiczną w Polsce uważam, że niewiele osób będzie mogło skorzystać
z  wykupu  mieszkań  na  zasadach  przedstawionych  w  projekcie.  Niestety  pandemia  Covid  -  19  wpłynęła
niekorzystnie na sytuację finansową wielu gospodarstw domowych. 
Aktualnie panująca sytuacja na Ukrainie, również powoduje destabilizację gospodarki finansowej naszego kraju
oraz  jego obywateli.  Mam tutaj  na myśli,  że  nasz  dochód rozporządzalny  jest coraz  niższy.  Coraz  bardziej
utrudniony jest dostęp do kredytów oraz coraz wyższe są koszty jego spłaty.  Wszystkie powyższe czynniki
przekładają się na to, że wiele młodych osób, które czasami  od urodzenia mieszkają w lokalach stanowiących
własność  Miasta  ,  nie  będzie  mogło  pozwolić  sobie  na  wykup  mieszkań.  Młode  osoby,  które  zdecydują
się na wykup  mieszkania będą borykać się z zaciągnięciem ogromnego kredytu i spłatą go przez wiele lat.
Ograniczone  środki  finansowe,  które  pozostaną  im  do  dyspozycji  wpłyną  na  graniczenie  ich  możliwości

Uwaga nieuwzględniona.
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rozwoju, czy założenia rodziny.
Biorąc pod uwagę powyższe proponuję wprowadzenie bonifikaty w wysokości  70% w przypadku sprzedaży
lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy legitymującego się okresem najmu poniżej 25 lat oraz bonifikaty 80 %
w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy legitymującego się okresem najmu co najmniej
25 lat.
Jednocześnie swoją opinię pragnę poprzeć tym ,iż w niektórych miejscach w Polsce bonifikata osiąga pułap
nawet 90 %. Maksymalna bonifikata wynosi 90% m. in. w Zabrzu i Siemianowicach Śląskich, a 85% wynosi
w Świętochłowicach.

10 29.03.2022 r. Górniewski Tomasz Chciałem się dowiedzieć jakie kryteria będą brane pod uwagę przy naliczaniu bonifikaty na wykup mieszkania
(lata najmu , lokalizacja, standard itp.), co będzie brane pod uwagę przy poszczególnych warunkach naliczania
bonifikaty  .Dlaczego  bonifikata  ma  być  udzielana  tylko  do  wysokości  50%  wartości  mieszkania.
Czy wyposażenie mieszkania i to że będzie np. krótko po remoncie będzie miało wpływ na wysokość wyceny
mieszkania.

Zgodnie  z  art.  154  ustawy   o  gospodarce
nieruchomościami  wyboru właściwego podej-
ścia  oraz  metody  i  techniki  szacowania
nieruchomości  dokonuje  rzeczoznawca
majątkowy, uwzględniając w szczególności cel
wyceny,  rodzaj  i  położenie  nieruchomości,
przeznaczenie  w  planie  miejscowym,  stan
nieruchomości  oraz dostępne dane o cenach,
dochodach  i  cechach  nieruchomości
podobnych. 
Szczegółowe  zasady  wyceny  nieruchomości
określone  zostały  w  Rozporządzeniu  Rady
Ministrów  z  dnia  21  września  2004  r.
w  sprawie  wyceny  nieruchomości
i  sporządzania  operatu  szacunkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 555).

11 30.03.2022 r. Rutkowska Marlena Nawiązując  do  uchwały  która  zostaje  przygotowywana  odnośnie  udzielania  bonifikaty  i  wysokości  stawek
procentowych  przy  sprzedaży  mieszkalnych  stanowiących  własność  Miasta  Mysłowice  na  rzecz  najemców
pragnę podzielić się swoją opinią na w/w temat. Niezmiernie się cieszę, że w końcu będzie taka możliwość
wykupienia mieszkania na własność. Mając na uwadze moją mamę która mieszka w budynku komunalnym
od ponad  40 lat  taka  informacja  na  pewno ją  ucieszy.  W latach  poprzednich  gdy  jeszcze  była  możliwość
wykupu w klatce w której zamieszkujemy ta bonifikata była  w wysokości 95% i dla osób które wtedy mogły
je nabyć były w stanie wykupić na własność własne „M” Moje pytanie w sumie jest jasne czy dla osób które
mieszkają w budynku dłużej niż 20 lat nie posiadają zaległości, które nie korzystały z dofinansowania (dotacja
do mieszkania ) nie mogłyby skorzystać z większej bonifikaty np. 70% zaznaczę, że dla emeryta to jest bardzo
znacząca  różnica.  Niemniej  jednak  jestem  szczęśliwa  że  miasto  Mysłowice  wychodzi  z  taką  możliwością
do mieszkańców miasta z możliwością przywrócenia wykupów.

Uwaga nieuwzględniona.

12 30.03.2022 r. Banarska Bogusława We wcześniejszej  uchwale  realizowanej  za  czasów  Pana  Prezydenta  Osyry  wprowadzono  bonifikatę  95%.
Aktualnie w konsultacjach występuje uchwała posiadająca gorsze zapisy w stosunku do poprzedniej uchwały.
Panie  Prezydencie  jest  Pan  Prezydentem wszystkich  Mieszkańców  Mysłowic.  Uważam,  że  kieruje  się  Pan
sprawiedliwością społeczną.
Dlatego też wnoszę o zmianę zapisów w konsultowanej uchwale tak aby wprowadzić bonifikatę dla wszystkich
mieszkańców  w  wysokości  95  %.  Będzie  to  sprawiedliwe  dla  wszystkich  mieszkańców  Mysłowic.  A  także
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przyczyni się do wykupu mieszkań przez większość mieszkańców. 
13 30.03.2022 r. Handy Żaneta Pragnę  wyrazić  swoją  opinię  o  projekcie  Uchwały  w  sprawie  określenia  warunków  udzielenia  bonifikat

i  wysokości  stawek  procentowych  przy  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  stanowiących  własność  Miasta
Mysłowice na rzecz ich najemców.
Uważam, że zaproponowane stawki procentowe bonifikat przy jednorazowej zapłacie w porównaniu   z innymi
miastami są stanowczo zbyt niskie. 
Większość najemców lokali mieszkalnych w zasobach miasta Mysłowice to osoby o niskich dochodach, osoby
starsze(często  emeryci,  renciści),  rodziny  wielodzietne,  których  nie  stać  bądź  nie  mają  możliwości
na zaciągnięcie  kredytu w tak  wysokiej  kwocie 85 % wartości  mieszkania  to cena mocno zbliżona  do cen
mieszkań na rynku wtórnym.
W  dzisiejszych  warunkach  rynkowych  trzeba  zastanowić  się,  czy  zapożyczenie  się  w  banku  jest  dobrym
pomysłem. Wojna na Ukrainie, wysoka inflacja i pandemia są czynnikami, które mogą zwiększać ryzyko zmian
stóp  procentowych  kredytów.  W  takich  warunkach  niepewności  rynkowej  trzeba  zastanowić
się czy rzeczywiście warto wziąć kredyt na mieszkanie. 
Czy nie jest on zbyt ryzykowny? Przeciętnej rodziny wielodzietnej czy też osoby samotnej nie stać na zakup
mieszkania bez zapożyczania się w banku. Wiele Gmin w Polsce w tym, w naszym regionie, oferuje o wiele
korzystniejsze warunki wykupu mieszkania niż proponuje Miasto Mysłowice, dla przykładu: Katowice oferują
60% zniżkę, Chorzów w zależności od roku finansuje zakup mieszkań na poziomie 30-40% , pamiętać należy,
że istnieją Gminy oferujące bonifikatę w maksymalnej wysokości 95% np. Wrocław w 2021r.
Niektóre  gminy  sprzedaż  lokali  mieszkalnych  uzależniają  od  spełnienia  szczególnych  warunków
np*w  Świętochłowicach*  przewidują  bonifikaty  od  jednorazowej  zapłaty  na  podstawie  wartości  lokalu
określonej przez rzeczoznawcę wynoszą odpowiednio:
85%  –  w  przypadku  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  na  rzecz  najemców,  którzy  posiadają  umowę  najmu
na okres dłuższy niż trzy lata,
50%  –  w  przypadku  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  na  rzecz  najemców,  którzy  posiadają  umowę  najmu
na okres krótszy niż trzy lata.
*Sprzedaż mieszkań komunalnych w Szczecinie wygląda następująco*:
Najemcy lokali  komunalnych, którzy chcą wykupić zajmowane mieszkania mogą otrzymać obniżkę od ceny
lokalu. Wysokość bonifikaty jest uzależniona od okresu zamieszkiwania w danym lokalu.
Bonifikaty stosowane przy sprzedaży mieszkań wyglądają następująco:
25% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu poniżej 5 lat;
50% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 5 do 10 lat;
85% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 10 do 20 lat;
95% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat.
Dodatkowe bonifikaty:
10% obniżki od ustalonej ceny – dla kombatantów
10% obniżki od ustalonej ceny – dla Pionierów Szczecina (W przypadku, gdy kupujący lokal jest kombatantem
i Pionierem Szczecina udzielona będzie jedna bonifikata dodatkowa w wysokości 10% ustalonej ceny).
Dodatkowe kryteria wpływające na wysokość bonifikaty:
bieżące opłacanie przez najemcę czynszu wraz z opłatami dodatkowymi przez okres 5 lat – jeżeli w tym okresie
najemca miał zaległości, bonifikata zostanie obniżona o 20%,
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skorzystanie przez najemcę z pomocy gminy w formie umorzenia należności  czynszowych w okresie 10 lat
poprzedzających wykup – bonifikata zostanie obniżona o kwotę umorzenia.
Uważam, że ustalenie równej dla wszystkich bonifikaty rodzi poczucie niesprawiedliwości w sensie ,moralnym -
skoro  niezależnie  od  stażu  zamieszkiwania,  opłacania  czynszu,  dokonywania  ulepszeń  w  mieszkaniu,
czy  indywidualnej  sytuacji  materialnej  mieszkańców  nie  różnicuje  się  dopłat   w  żaden  sposób.  Wynika
to przede wszystkim z powodu, że jeden mieszkaniec ponosił wyższe koszty utrzymania mieszkania, a drugi
mieszkaniec nie. Podobnie w odniesieniu do ilości lat zamieszkiwania – dla przykładu wiele gmin nagradza
wyższą dopłatą mieszkańców, którzy przez dłuższy okres czasu ponosili  uczciwie wszystkie koszty związane
z  utrzymaniem  mieszkania.  Patrząc  również  na  sytuację  indywidualną  można  z  przekonaniem  stwierdzić,
że  osób  starszych  i  schorowanych  nie  będzie  stać  na  wykup  mieszkania,  a  tym  bardziej  nikt  nie  udzieli
im kredytu z uwagi na wiek. Podobnie rzecz się ma w przypadku rodzin wielodzietnych, gdzie często przez
rozkład dochodów na członka rodziny powoduje wielkie trudności z uzyskaniem kredytu.
Mając na uwadze wszystkie te argumenty zastosowanie mało zróżnicowanych kryteriów w udzielaniu bonifikat
pogłębi  wyłącznie  różnice  między  mieszkańcami  –  dzieląc  ich  na  lepszych  i  gorszych.  Zastosowanie
dodatkowych  kryteriów  przy  ustaleniu  wysokości  bonifikaty,  czy  też  zwiększenie  jej  przy  spełnianiu
konkretnych warunków niezaprzeczalnie będzie rozwiązaniem sprawiedliwym i całkowicie uzasadnionym.
W związku z powyższym zwracam się z gorącą prośbą o ponowne przeanalizowanie zaproponowanych stawek
procentowych  bonifikat  z  uwzględnieniem  potrzeb  mieszkańców,  aktualnych  wysokich  cen  mieszkań,
niepewnej sytuacji w naszym kraju wynikającej z konfliktu na Ukrainie oraz galopującej inflacji.
Zdecydowana większość mieszkań znajdujących się w wspólnotach,  gdzie dalej są udziały gminy (gdzie nie
wykupiono wszystkich mieszkań), została wykupiona z bonifikatą 95 % zgodnie z Uchwałą NR LXXIII/1066/10
Rady Miasta  Mysłowice  z  dnia  27 maja 2010 r.  dlaczego więc  sąsiad mieszkający  drzwi  w drzwi  ma być
potraktowany w inny, bardziej uprzywilejowany sposób?
Wiem,  że  nasze  Miasto  nie  posiada  pieniędzy  na  zapewnienie  bonifikat  do  mieszkań  w  maksymalnej
wysokości,  ale  w  obecnych  warunkach  rynkowych  bonifikata  w  wysokości  15  %  jest  stanowczo  za  niska.
Dla zwykłego mieszkańca ze stażem okresu zamieszkiwania do 5 lat kwota tak niskiej bonifikaty nie pokryje
nawet kosztów oprocentowania kredytu.
*Proponuję następujące kryteria:*
35% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu do 5 lat
65% obniżki - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 5 lat do 20 lat
1% obniżki za każdy kolejny rok powyżej okresu 20 lat ( do maksymalnej stawki 80% zniżki).

14 30.03.2022 r. Handy Żaneta Proponuję dodatkowe kryteria mające wpływ na wysokość bonifikaty:
-kombatanci, emeryci, renciści – 10% więcej niż w podstawowym kryterium
-Rodziny z KRD -10% więcej niż w podstawowym kryterium

Uwaga nieuwzględniona.

15 30.03.2022 r. Dziubek Anita Witam serdecznie. Uważam, że sprawiedliwie będzie jeżeli każdy mieszkaniec Mysłowic, który będzie chciał
wykupić mieszkanie powinien mieć taką możliwość, nie tylko mieszkańcy którzy w budynku mają od jeden
do pięć mieszkań. Mieszkamy w centrum Mysłowic i pisaliśmy do pana prezydenta jakiś czas temu o wykup
mieszkania odpowiedź dostaliśmy , że jest taka możliwość za 100% procent wartości teraz są bonifikaty więc
nie rozumiem dlaczego my nie będziemy mogli z takiej możliwości skorzystać by kupić mieszkanie. Mieszkańcy
którzy  kiedyś miały problemy finansowe nie  mogli  płacić  regularnie  za  mieszkania i  miały dofinansowania
uregulowali dług i poprawiła ich się sytuacja finansowa też powinni mieć taką szansę na wykup
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16 31.03.2022 r. Zlezarczyk Adam Szanowny  Panie  Prezydencie  wnoszę  o  zamianę  paragrafu  2.1.  w  projekcie  uchwały  podlegającej
konsultacjom.  Proszę  o zmianę ww. paragrafu  na „Przy  jednorazowej  zapłacie za  lokal  mieszkalny udziela
się  najemcy  bonifikaty  w wysokości  95% w przypadku sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  na  rzecz  najemcy”.
A także wnoszę aby nie dzielić wysokości bonifikaty z podziałem na okres najmu. 
Moją prośbę argumentuję to tym, że w poprzedniej tego typu uchwale Rady Miasta wysokość bonifikaty, którą
Radni  Miasta  ustalili  dla  Mieszkańców  wynosiła  95%.  Moim  zdaniem  jest  to  społecznie  niesprawiedliwe,
że część Mieszkańców Naszego Miasta miała możliwość wykupienia lokali z taką bonifikatą, a część nie będzie
miała takiej możliwości.  Brak przyznania Mieszkańcom takiej samej bonifikaty dzieli  ich na tych „gorszych”
i „lepszych”.
Kolejnym argumentem  jest  to,  że  ceny  1  metra  kwadratowego  lokali  diametralnie  wzrosły  i  ich  wartość
jest t o wiele większa niż była w momencie istnienia pierwszej tego typu uchwały. Gros ludzi nie będzie stać
na wykup mieszkania, a tym samym uchwała nie przyniesie nikomu korzyści i nie poukłada wreszcie procesu
zarządzania zasobem mieszkaniowym Naszego Miasta. Kwoty które wpłyną do budżetu w związku z wykupem
mieszkań będą większe nawet przy bonifikacie 95%. Będzie istniał efekt skali polegający na tym, że większość
mieszkańców wykupi mieszkania a tym samym zwiększą się wpływy do budżetu Miasta.
Aktualnie  istnieje  problem  dla  mieszkańców  dotyczący  dublowania  się  kompetencji  pomiędzy  MZGK
a Zarządem Wspólnot oraz braku realnego wpływu na funkcjonowanie zasobu mieszkalnego przez najemców
lokali  z  Urzędu  Miasta.  Tego  typu  problemy  mogą  być  zlikwidowane  przez  szerszą  skalę  wykupu  lokali
należących do zasobów Miasta Mysłowice.
Większe wpływy do budżetu, odciążenie MZGK od codziennego zarządzania tym zasobem wpłynie pozytywnie
na  rozwój  Miasta.  Mam  na  myśli  taką  sytuację,  że  środki  finansowe  będą  mogły  być  wkładem
wykorzystywanym do pozyskania dotacji z Unii Europejskiej lub innych rządowych programów. Środki te będą
mogły stanowić fundament budowy nowych mieszkań. Tym samym nastąpiłby rozwój Naszego Miasta.
Kolejnym argumentem przemawiającym za  moją  prośbą  jest  to,  że  Mieszkańcy  chcą  mieszkać  i  budować
pomyślność  Miasta.  Stabilizacja  jest  istotna,  zwłaszcza  dla  młodych  Mieszkańców.  Wykup  mieszkań
z bonifikatą wynoszącą 95 % pozwoli najemcom na remonty zasobów mieszkalnych. W przypadku mniejszej
bonifikaty najemcy będą musieli podejmować trudną decyzję, a mianowicie przeznaczyć środki finansowe na
wykup mieszkania czy na jego remont. Może to doprowadzić do ryzyka braku wykupu lokali, a tym samym
prace nad tą uchwałą nie przyniosą zamierzonego efektu.
Szanowny  Panie  Prezydencie  wnoszę  o  pozytywne  ustosunkowanie  się  do  mojej  prośby  i  wprowadzenie
jej do uchwały finalnej. Jako Prezydent wszystkich Mieszkańców proszę ich traktować jednakowo i wspierać
ich w rozwoju. 

Uwaga nieuwzględniona.

17 31.03.2022 r. Zlezarczyk Natalia Wnoszę o wprowadzenie do ww. konsultowanej uchwały zapisów określających bonifikatę  w wysokości 95%
w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uważam, że każdy mieszkaniec Mysłowic  powinien być traktowany  jednakowo.  We wcześniejszej  uchwale
wykonywanej  przez  Pana  Prezydenta  Osyrę  wprowadzono  bonifikatę  95%.  Byłoby  to  niesprawiedliwe,
aby teraz mieszkańcy mieli  gorsze  możliwości  wykupu.  W dzisiejszych czasach koszt  mieszkań jest  bardzo
wysoki.  Nie  każdego stać  na  wykup.  Bonifikata  w wysokości  95  % przyczyni  się  do  zwiększenia  środków
finansowych dla Miasta o wiele większych niż za czasów Pana Osyry. A także spowoduje to, że więcej osób
będzie mogła wykupić mieszkania.
Stabilizacja jest istotna zwłaszcza dla młodych Mieszkańców. Wykup mieszkań z bonifikatą wynoszącą 95 %
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pozwoli na rozwój Mieszkańców, a tym samym rozwój Mysłowic. Zasób lokali należących do miasta jest już
stary i wymaga nakładów na remonty. Wymaga to więc dodatkowych nakładów finansowych, oprócz nakładów
na wykup mieszkań realizowanych przez najemców.
Szanowny Panie Prezydencie wnoszę o analizę mojej opinii. 

18 31.03.2022 r. Zlezarczyk Danuta Wnoszę o wprowadzenie do ww. konsultowanej uchwały zapisów określających bonifikatę w wysokości 95%
w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uważam, że każdy mieszkaniec Mysłowic  powinien być traktowany  jednakowo.  We wcześniejszej  uchwale
wykonywanej  przez  Pana  Prezydenta  Osyrę  wprowadzono  bonifikatę  95%.  Byłoby  to  niesprawiedliwe,
aby teraz mieszkańcy mieli  gorsze  możliwości  wykupu.  W dzisiejszych czasach koszt  mieszkań jest  bardzo
wysoki.  Nie  każdego stać  na  wykup.  Bonifikata  w wysokości  95  % przyczyni  się  do  zwiększenia  środków
finansowych dla Miasta o wiele większych niż za czasów Pana Osyry. A także spowoduje to, że więcej osób
będzie mogła wykupić lokale Gminy.
Szanowny Panie Prezydencie wnoszę o analizę mojej opinii.

Uwaga nieuwzględniona.

19 31.03.2022 r. Tlołka Teresa Wnoszę  oto,  aby  wprowadzić  do  uchwały  zapis  dotyczący  bonifikaty  dla  mieszkańców  w  wysokości  95%.
Natomiast zapisy występujące w konsultowanej uchwale, które opisują mniejszą bonifikatę proszę o usunięcie.
Uważam,  że  każdy  mieszkaniec  Mysłowic  powinien  być  traktowany  jednakowo.  Wcześniej  można  było
wykupować mieszkania z bonifikatą 95%. Dlaczego nie można teraz tego wprowadzić? Wykup mieszkań dla
wszystkich  przy  tych  samych  warunkach  przyczyni  się  do  wzrostu  zaufania  do  władzy  i  do  ciągłości
podejmowania przez Nią decyzji.
Szanowny  Panie  Prezydencie  proszę  o  pozytywne  ustosunkowanie  się  do  mojej  prośby  i  wprowadzenie
jej do uchwały finalnej. 

Uwaga nieuwzględniona.

20 31.03.2022 r. Szlachta Krystian Wnoszę  oto,  aby  wprowadzić  do  uchwały  nowe  zapisy.  A  mianowicie   zapisy  mówiące  o  bonifikacie
w wysokości 95% w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Uważam,  że  każdy  mieszkaniec  Mysłowic  powinien  mieć  te  same  warunki  wykupu.  Ponadto  więcej
mieszkańców będzie  mogła  wykupić  mieszkanie,  gdyż  zapisy  w konsultowanej  Uchwale  są  moim zdaniem
zaporowe.  Nie  każdy  będzie  mógł  wykupić  mieszkanie  przy  tak  dużych  kwotach  za  metr  kwadratowy.
Nie możność wykupu mieszkań spowoduje, że ta uchwała nie przyniesie realnych korzyści ani dla Prezydenta
ani dla Mieszkańców. Większe ilość wykupionych mieszkań przyniesie większe korzyści finansowe do budżetu
Miasta oraz do MZGK.
Szanowny  Panie  Prezydencie  proszę  o  pozytywne  ustosunkowanie  się  do  mojej  prośby  i  wprowadzenie
jej do uchwały finalnej.

Uwaga nieuwzględniona.

21 31.03.2022 r. Głos Aleksandra i 
Adam

W związku z prowadzonymi konsultacjami w sprawie określenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Miasta Mysłowice chcielibyśmy przedstawić poniższe argumenty, które w naszej opinii
powinny zostać wzięte pod uwagę przy opracowywaniu końcowej wersji uchwały. 
W pierwszej kolejności chcielibyśmy zwrócić uwagę na wysokość bonifikaty, która w obecnym kształcie wynosi
od 15% - 50%, jak również wprowadzenie konieczności jednorazowej zapłaty. 
Powyższe dwa punkty  w zasadzie przekreślają możliwość wykupu mieszkań przez rodziny,  w szczególności
rodziny  wielodzietne,  które  przy  obecnych,  wysokich  cenach nieruchomości,  jak  również  niskiej  zdolności
kredytowej nie będą w stanie pozyskać środków na wykup mieszkania. Uważamy, że jako rodzice wychowujący
czwórkę dzieci również powinniśmy mieć możliwość wykupu,  szczególnie, że jesteśmy najemcą mieszkania
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w budynku, w którym zarządza wspólnota mieszkaniowa i poprzednio mieszkańcy mieli  możliwość wykupu
lokali  z  bonifikatą  nawet  95%.  My  nie  mieliśmy  takiej  możliwości,  ponieważ  mieszkanie,  którego  byliśmy
najemcą w poprzednich latach znajdowało się w budynku mieszkalnym wybudowanym częściowo na działce
o  nieuregulowanym stanie prawnym.
Dodatkowo należy uwzględnić fakt, iż bardzo często lokale mieszkalne przekazywane nowym najemcom przez
MZGK  wymagały  generalnego  remontu,  a  zakres  prac  był  określany  w  protokole.  W  naszym  wypadku
w zakresie remontu uwzględniono nawet wymianę instalacji elektrycznej, co wiązało się z bardzo wysokimi
wydatkami. 
Chcielibyśmy  również  zwrócić  uwagę  na  obecną  sytuację  lokatorów  zamieszkujących  budynki  wspólnot
mieszkaniowych. Decyzje podejmowane przez Zarządy Wspólnot są bez jakichkolwiek konsultacji przesyłane
do wiadomości MZGK. Mieszkańcy wynajmujący mieszkania z Urzędu Miasta nie mają żadnych praw, ani głosu
na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. A przecież podejmowane decyzje dotyczą także lokatorów MZGK.
Utrzymywanie mieszkań w zasobach wspólnotowych to finansowy koszt. MZGK nie ma wpływu na całokształt
zarządzania zasobem mieszkalnym, a ponosi z tego tytułu koszty.  
W  związku  z  powyższym,  zwracamy  się  z  prośbą  do  Pana  Prezydenta,  aby  przygotowywana  uchwała
uwzględniała bonifikatę w tej samej wysokości jaka była uchwalona przez Radę Miasta w latach poprzednich
tj. 95% - taki poziom bonifikaty umożliwi wykup mieszkań przez rodziny z dziećmi. Uważamy, że uchwała, która
wspiera  dobry  los  mieszkańców  Mysłowic  może  być  pozytywnie  zagłosowana  także  przez  opozycyjnych
radnych. 
Szanowny  Panie  Prezydencie  proszę  o  pozytywne  ustosunkowanie  się  do  naszej  prośby  i  wprowadzenie
odpowiednich zmian do końcowej wersji projektu uchwały. 

22 31.03.2022 r. Goj Hanna
Zgłobicka Bożena
Kohn Anna
Ajeti Sabina
Jasiński Marian

W odpowiedzi na Zarządzenie nr 90/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10 marca 2022 r. dotyczącego
konsultacji  społecznych  w sprawie  projektu  Uchwały  w sprawie  określenia  warunków  udzielenia  bonifikat
i  wysokości  stawek  procentowych  przy  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  stanowiących  własność  Miasta
Mysłowice na rzecz ich najemców proponuję uwzględnić następujące uwagi:
W uchwale proponuje się wykreślić bądź zmodyfikować odpowiednio paragraf 2 ust. 3 pkt 5.
Osoby  zamieszkujące  w  zasobach  komunalnych  Miasta,  w  chwili  otrzymania  przydziału  takiego  lokalu,
nie posiadali prawa do innych lokali. Sytuacja ta z czasem mogła ulec zmianie, gdyż duża część mieszkańców
odziedziczyła  mieszkanie/lokal/dom  w  spadku  po  rodzicach  czy  teściach.  Zasadniczo  nie  ma  przeszkód,
aby  posiadacz  mieszkania  komunalnego  nie  mógł  przyjąć  spadku.  Jedno  nie  jest  zależne  od  drugiego.
Jednocześnie to gmina ma zaspokajać potrzeby mieszkaniowe mieszkańców, co wcale nie oznacza, że osoba
posiadająca  inny  lokal  mieszkalny  ma zaspokojone  potrzeby  mieszkaniowe.  Często  lokale  te  nie  spełniały
warunków przewidzianych dla lokalu zamiennego.
Pozostawienie wymogu aby najemca mógł ubiegać się o bonifikatę w wykupie lokalu komunalnego, wyłącznie
w sytuacji gdy w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku nie dokonał zbycia prawa
własności  lokalu  mieszkalnego  lub  spółdzielczego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego  na  terenie  Mysłowic
lub pobliskiej miejscowości, w przypadku dziedziczenia lokalu po rodzicach czy teściach jest dyskryminujące
i nieuprawnione. Wręcz jest to sprzeczne z prawem, gdyż w sytuacji posiadania przez najemcę innego lokalu
własnościowego gmina winna była z najemcą rozwiązać umowę najmu komunalnego. Wymogi te jak widać
wzajemnie wykluczają się. 

Uwaga nieuwzględniona.
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23 31.03.2022 r. Goj Hanna
Zgłobicka Bożena
Kohn Anna
Ajeti Sabina
Jasiński Marian

Do uchwały  proponuje  się  dodać  punkt  bądź  paragraf  stanowiący  o  sposobie  szacowania  wartości  lokali,
przy uwzględnieniu poniesionych przez najemcę nakładów na remonty lokali.
Wycena lokalu winna uwzględniać nakłady poniesione przez najemcę związane z remontami i innymi pracami
związanymi z poprawą stanu technicznego lokalu mające wpływ na zwiększenie jego wartości.
W  wielu  przypadkach  lokale  oddawane  były  najemcom  jako  lokal  do  remontu.  Takie  lokale  w  zasobach
mieszkaniowych  miasta  często  były  zdewastowane,  zupełnie  zniszczone,  a  nawet  po  pożarze.  Wartość
początkowa takiego lokalu była niewspółmierna do obecnej wartości, a nakłady poniesione na dostosowanie
takiego lokalu do normalnych warunków mieszkaniowych na samym początku najmu, jak i przez kolejne lata
użytkowania, były i nadal są ogromne.
Jednocześnie, w wielu przypadkach, najemcy na własny koszt dokonują wymiany stolarki okiennej, drzwiowej,
wymiany pieca,  sposobu ogrzewania,  ocieplenia,  remontów dachów czy  klatki  schodowej  w celu poprawy
stanu  technicznego  lokalu.  Lokale  pochodzące  z  zasobów  mieszkaniowych  miasta  często  nie  posiadały
sanitariatów,  a najemcy na własny  koszt dokonują przeróbek lokali,  dobudowując  łazienki,  podnosząc tym
samym standard lokalu.
Rzeczoznawcy, szacujący wartość lokali, winni uwzględnić stan lokalu na dzień jego wydania najemcy, winni
pomniejszać wartość  nieruchomości  o poniesione przez najemcę nakłady, a wartość  tych nakładów ustalić
między innymi na podstawie przedstawionych przez najemcę dokumentów bądź oświadczeń, w odniesieniu
do stanu obecnego. W przypadku nieuwzględnienia tego przez powołanego ze strony Miasta rzeczoznawcy,
najemca winien mieć możliwość powołania rzeczoznawcy niezależnego.
Reasumując,  należy umożliwić  najemcy złożenie stosownych dokumentów i  oświadczeń dotyczących stanu
początkowego  lokali  i  poniesionych  nakładów  w  celu  rzetelnego  ustalenia  wartości  lokalu,  jak  również
zagwarantować spójne i równe wszystkim najemcom warunki uzyskania bonifikaty, poprzez nie wprowadzanie
do uchwały sprzecznych z prawem zapisów.
Mając na uwadze jak na wstępie proszę o uwzględnienie powyższych uwag. 

Uwaga  nieuwzględniona.  Uwaga  sprzeczna
z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
Bonifikatę ustala się od ceny ustalonej zgodnie
z  art.  67  ust.  3  ustawy  o  gospodarce
nieruchomościami  tj.  od  wartości  nie  niższej
niż wartość nieruchomości.
Sprzedaż lokalu oraz uwzględnienie roszczenia
o  zwrot  nakładów  to  dwa  odrębne  stosunki
obligacyjne  i  nie  ma  żadnych  podstaw,
aby  łączyć  ze  sobą  rozliczenia  z  nich
wynikające. 

24 31.03.2022 r. Balicki Ryszard Szanowny  Panie  Prezydencie  wnoszę  o  zmianę  paragrafu  2.1.  w  projekcie  uchwały  polegającej
ww.  konsultacjom,  aby  wprowadzić  bonifikatę  na wykup mieszkań dla  wszystkich  Mieszkańców  Mysłowic
w wysokości 95%.
Moim zdaniem jest to społecznie sprawiedliwe, że wszyscy Mieszkańcy Naszego Miasta będą mieć możliwość
wykupienia lokali z taką samą bonifikatą. Nie można i nie powinno się dzielić Mieszkańców na tych „lepszych”
i  „gorszych”.  Moim  argumentem  przemawiającym  za  tą  opinią  jest  to,  że  Mieszkańcy  chcą  mieszkać
w Mysłowicach. Stabilizacja jest ważna dla młodych Mieszkańców. Wykup mieszkań z bonifikatą wynoszącą 95
% pozwoli na uzyskanie stabilizacji dla młodych a tym samym rozwój Mysłowic.
Dlatego też wnoszę o zmianę zapisów w konsultowanej uchwale.

Uwaga nieuwzględniona.

25 01.04.2022 r. Dębińska Katarzyna Dzień  dobry  pisze  w  sprawie  bonifikaty  na  wykup  mieszkań,  poprzedni  lokatorzy  wykupywali  mieszkania
w bonifikacie 95% teraz są 35% przy tak malej bonifikacie nie każdy będzie mógł wykupić mieszkanie,jeśli
będzie  taka  sama  bonifikata  95%  to  więcej  osób  dokona  wykupu,obecni  lokatorzy  chcą  mieć  taka  sama
bonifikatę jak poprzedni lokatorzy którzy dokonali wykupu mieszkań.   

Uwaga nieuwzględniona.

26 01.04.2022 r. Kohn Krystyna
Kohn Paweł

Poniżej  przedstawiamy  uwagi   do  projektu  Uchwały  w sprawie  określenia  warunków  udzielenia  bonifikat
i  wysokości  stawek  procentowych  przy  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  stanowiących  własność  Miasta

Uwaga nieuwzględniona. 
Uchwała  Rady  Miasta  nie  powinna  powielać
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Kohn Anna Mysłowice na rzecz ich najemców.
Uwaga do § 1. 1. "Ustala się warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży
w  drodze  bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na  rzecz  najemców,  którym  przysługuje  ustawowe
pierwszeństwo ich nabycia".
§ 1. 1. dotyczy lokali mieszkalnych. W naszej opinii powinien dotyczyć lokali mieszalnych oraz terenu/działki
na którym się znajdują.
Takie  uszczegółowienie  wydaje  się  konieczne  w przypadku  lokalu  mieszkalnego,  którym  jest  dom.  Całość
nieruchomości stanowi budynek wraz z przyległym terenem (np. ogród przez który należy przejść do budynku
mieszkalnego).

przepisów  prawa.  Zgodnie   z  art.  34  ust.  6b
ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami
w  przypadku  realizacji  pierwszeństwa,
o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 (najmu
lokalu  na  czas  nieoznaczony),  przedmiotem
zbycia  powinna  być  nieruchomość  wraz
z  gruntem  niezbędnym  do  racjonalnego
korzystania z budynku.

27 01.04.2022 r. Kohn Krystyna
Kohn Paweł
Kohn Anna

Uwaga do § 2. 1. "Przy jednorazowej zapłacie za lokal mieszkalny udziela się najemcy bonifikaty  w wysokości:
15  %  -  w przypadku sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  na  rzecz  najemcy  legitymującego  się  okresem  najmu
do 5 lat, ..."
W  naszej  opinii  zapis  §  2.  1.  jest  krzywdzący  dla  osób,  które  od  urodzenia  mieszkają  w  danym  lokalu
stanowiącym własność Miasta Mysłowice ale najemcą stały się po śmierci rodziców. Osoby takie nie mogą
liczyć na rekompensatę mimo, że mieszkają w lokalu całe swoje życie. W naszym przypadku mówimy o trzecim
a  nawet  czwartym  pokoleniu  mieszkającym  w  lokalu.  Zapis  §  2.  1.  powinien  brzmieć  "(...)  w  przypadku
sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy legitymującego się okresem najmu lub zamieszkania ..."

Uwaga  nieuwzględniona.  Uwaga  sprzeczna
z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
Prawo  nabycia  mieszkania  w  drodze
bezprzetargowej na  podstawie   art. 34 ust. 1
pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
przysługuje  tylko  i  wyłącznie  najemcy lokalu,
a nie osobie zamieszkującej  w danym lokalu.

28 01.04.2022 r. Kohn Krystyna
Kohn Paweł
Kohn Anna

Uchwała  nie  uwzględnia  bonifikaty  związanej  z  poniesionymi  kosztami  remontów  lokali  mieszkalnych.
W przypadku lokali mieszkalnych, którymi są domy, ich utrzymanie w sprawności wymagało poniesienia przez
najemców  znacznych  kosztów  i  prac  związanych  np.  z  wymianą  okien,  izolacją  ścian,  wymianą  instalacji
elektrycznych i wodnych czy odwodnieniem fundamentów. 
Poniesienie tych kosztów często było konieczne by zachować funkcjonalność lokalu oraz godziwe warunki życia
dla dzieci w nich mieszkających. MZGK nie zawsze posiadał fundusze, na pokrycie kosztów tych remontów.
Słuszność uwzględnienia wspomnianej bonifikaty podnosi fakt, że najemcy domów, by uniknąć kary związanej
z  tzw.  przepisami  antysmogowymi  (uchwały  sejmiku  województwa  śląskiego),  musieli  zrezygnować
z ogrzewania piecami węglowymi "kopciuchami", w które lokale te są wyposażone. Sytuacja ta spowodowała
konieczność  ponoszenia  przez  najemców  dużych  kosztów  przez  używanie  grzejników  elektrycznych  bądź
związanych z kupnem innego ekologicznego źródła ciepła, bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek dotacji, gdyż
te udzielane są jedynie właścicielom nieruchomości.

Uwaga  nieuwzględniona.  Uwaga  sprzeczna
z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
Bonifikatę ustala się od ceny ustalonej zgodnie
z  art.  67  ust.  3  ustawy  o  gospodarce
nieruchomościami  tj.  od  wartości  nie  niższej
niż wartość nieruchomości.
Sprzedaż lokalu oraz uwzględnienie roszczenia
o  zwrot  nakładów  to  dwa  odrębne  stosunki
obligacyjne  i  nie  ma  żadnych  podstaw,
aby  łączyć  ze  sobą  rozliczenia  z  nich
wynikające. 
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