
Zalqcznik do Zarz4dzenia Nr 405/21

Burmistrza Moniek z dnia 20 maja 2021 r.

Wykaz nieruchomo3ci

stanowi?cych wlasno6i Gminy Moiki - przeznaczonych do sprzeda2y

Nr ksiggi
wieczystej

Numer
dzialki.
lokalu

Pow.

t'11
2

Opis nieruchomodci
Przeznaczetie

planie
zagospoda-
rowania
przestrzen-
nego

Cena nieru-
chomo6ci

zl.
Forma zbycia

WysokoS6 oplat
i termin ich
wnoszenia

Warunki
zmiany
ceny nieru-
chomoSci i
wysokoSci
oplat

I 2 3 4 5 6 7 8 9

BII 8/00227605/6 334t21 5893 Polo2ona w Moikach PrzY
ul. Ko6cielnej, uzbrojona w
siei elektryczn4 niskiego
napigcia, wodno
kanalizacyjnq, ulica o

nawierzchni asfaltowej

Budownictwo
mieszkaniowe
wielorodzinne

cena udzialu
8s l9lr 31084
czgSci
-26.645,00
zl

SprzedaZ w
tr-ybie bezprze-
targowym
udzialu
8s l91131084
czgSci

Udzial w gruncie

26.645.00 zl +
podatek VAT
23o/o,t. 1.6.128,35
zl =32.773,35 zl,
platne przed
zawarciem umowy
notarialnej

Lokal
Nrl

Pomieszczenia
przynale2ne :

- piwnica
- pomieszczenie
w budynku
gospodarczym

O96lem
oraz udzial

53,90

12,96

I 8.33

85,1 9

Budynek
Wielolokalowy

127.3s5,00
zl

Sprzeda2 lokalu
w trybie bez-
przetargowym

127.355.00 zl
platne przed
zawarciem
umowy notarialnej

ul. Sl

410.000,00
zl

Lokal polo2ony na Parterze
(l kondygnacja) w budynku
wielolokalowym przy ul.
Ko6cielnej 30 w Moikach



8519/131084
w czgsciach
wsp6lnych: 2
budynk6w
mieszkalnych, 2
budynk6w
gospodarczych i

Kotlownia
olejowa

45,35 Budynek
jednokondygnaclny
murowany
niepodpiwniczony, polo2ony
w budynku kotlowni przy ul.
Kodcielnej 32 w Mofkach.
slu2qcej do ogrzewania
budynk6w mieszkalnych,
polo2onych w Morikach przy
ul. Koicielnej 30 i 32
wyposa2ony w instalacjg
technologicznq centralnego

anlao

Budynek
kotlowni
olejowej

I 50. 145.0021

cena udzialu
8519/131084
czgici
-9.758.00 zl

Sprzedaz w
trybie bez-
przetargowym
udzialu
8519/13 1084
czg3ci budynku
kotlowni

Udzial w budynku
kotlowni 9.758.00 zl
platne przed
zawarciem umowy
notarialnej

Uwaga do kolumny 6 i8 l) przy sprzedaiy lokalu mieszkalnego nr l, polo2onego w Moikach przy ul. Koscielnej 30 zgodnie z g 4 ust. I
pkt 4lit. c ipkt 5 i6 Uchwaly Nr XXIX/247I13 Rady Miejskiej w Monkach z dnia 8rnur"u 2013r. w sprawie
okreSlenia zasad zbywania. nabywania, zamiany i obci42ania nieruchomoici gruntowych oraz ich wydzier2awiania
lub wynaimowania na czas o7-naczony dlu2szy ni| trzy ltata lub na czas nieozn-aczony oraz okreSlenia pierwszeristwa
w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzier2awcom izgodnie zart.68, ust. I pkt 7 i ust. la ustawy
z dnia 2l sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomodciami (tekst jednolity Dz. tJ. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r.
poz.2O20, z 2021 r. poz. I I i poz. 234) n tzecz najemc6w tego lokalu udziela siq bonilikaty w wysoko6ci 80 Zo
od ceny danego lokalu wraz z pomieszczeniami przynaletnymi oraz od ceny przynaleinego do tego lokalu
udzialu w kotlowni olejowej i od ceny udzialu w prawie wlasno5ci gruntu, pod warunkiem wplacenia do dnia
zawarcia umowy przenoszqcej wlasno5d jednorazowo calej naleino5ci za lokal oraz za ludzial w gruncie i udzial

Udzial
8519/t31084
czgSci budynku



w kotlowni olejowej jak r6wniei pod warunkiem niezalegania w oplatach crynszowych oraz podatku

a w przypadku podmiotOw prowadzqcych dzialalno5d gospodarczq r6wnie2 pod warunkiem niezalegania

w optatach woUec Zakladu Ubezpieczef Spolecznych i,Urzgdu Skarbowego'

2)il;, ;;" udzielonym bonifikaiom. po ich waloryzacji, podlegajq zwrotowi w przypadku zbvcia
-'lokalu 

mieszkalnego przed uplywem 5 iat. licz4c od dnia nabycia lokalu. na rzecz osoby innej ni2 osoba bliska'

Je2eli osoba blist i nuUytu loli mieszkalny a nastQpnie zbyla go lub wykorzystala na inne cele ni2 uzasadniaj4ce

udzielenie bonifikaty przed uplywem 5 lat. licz4c od dnia pierwotnego nabycia'.bonifrkata. po jej waloryzacji' r6wnie2

poaf.gu r*"uo*i . irrzepis6w dot. zwrotu boniikaty nie stosuje sig do przypadk6w okreSlonych w art. 68 ust'2a pkt.4

i 5 ora, urt 2c ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r' o gospodarce nieruchomoSciami'

Jezeii w przypadkacl. o kr6rychnlo*u * ust. 2a.pit 4 lub 5, na nabycie albo na zamianq nieruchomoici albo lokalu

mieszLatnego nie zostaly wyiorzystane wszystkii uzyskane Srodki. obowi4zek zwrotu, o kt6rym mowa w ust' 2,

J"tV"rV t*"",V odpowiaiai4cej ci96ci bonif-ikaty niewykorzystanej na nabycie lub zamiang' po iej waloryzacji

(te[stjednoliiy Dz.tJ.zZO)Or.poz. l99O,z2019r'poz'2O20'22021 r' poz' ll i poz'234\'

2.Osobom. kt6rym przysluguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomoici na podstawie art.34 ust' I pkt. I i2 ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r' o gospodarce

nieruchomosciami (tekst jednolif Dz. rJ.22020 r. piz, lg9o,z2ol9 r.poz.2020,z2o2l r. poz. l! i poz.234) mogq skladai wnioski w terminie 6 tygodni

od dnia wywieszenia wYkazu.


