
Uzasadnienie 
Do Obywatelskiego projektu uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości 

stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych 
 
 

Komitet Obywatelski mieszkańców Miasta Hajnówka zwraca się do Szanownych Pań i Panów 
Radnych o przyjęcie projektu uchwały, który jest wynikiem szerokiej dyskusji z 

przedstawicielami najemców zasobów komunalnych Miasta Hajnówki 
 

Zdajemy sobie sprawę, że temat ten wracający w czasie poprzedniej kadencji w 
trakcie obrad Wysokiej Rady wydaje się być wyczerpany, jednocześnie nadal wywołuje on 
żywe zainteresowanie tej części naszych mieszkańców, którzy chcą nabyć na własność 
zajmowane przez nich lokale komunalne. To co budzi najwięcej kontrowersji w temacie 
zawierającym się w tytule uchwały jest związane z jednej strony z ekonomicznym rachunkiem 
zmiany własności, ale także jest to element bardzo ważny dla mieszkańców, pozostających z 
poczuciem krzywdy społecznej wynikającym ze zmian gospodarczych odbierających lokatorom 
mieszkań zakładowych prawo do nabycia ich na własność na zasadach, które obowiązywały 
kiedy decydowali się oni na taką formę ubiegania się o własny dach nad głową. Korzystne 
podówczas warunki nabycia własnego mieszkania zostały nagle zamienione na formę ogólnie 
przyjętą przez samorządy lokalne, a w przypadku części z nich taki wykup został całkowicie 
uniemożliwiony na podstawie niefortunnej uchwały Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 
2000 r. 

Mając więc na względzie dobro mieszkańców Hajnówki, możliwość złagodzenia 
poczucia krzywdy jak i pozytywne opinie ekspertów dotyczące możliwości stosowania różnych 
kryteriów przy ustalaniu wysokości bonifikaty towarzyszącej sprzedaży mieszkań 
komunalnych, uważamy za celowe ponowne wniesienie pod obrady Wysokiej Rady na 
najbliższej sesji i uchwaleniem aktu prawnego, który da możliwość zrealizowania wyżej 
wymienionych celów. 

Złożony projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty i wysokości 
stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych nie określa działań, które mogłaby 
pociągnąć za sobą wydatki z budżetu miasta natomiast zwiększą wpływy do budżetu miasta w 
postaci opłat wszelkich podatków zgodnie z normami wynikających z zawartych umów. 
 
Referentem do przedstawienia tej sprawy jest Pan Piotr Mironczuk 
zam. Hajnówka ul 

 


