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Zalqcmik do 7-an4dzenia Nr 406/21
Burmistrza Moniek z dnia 20 maja 2021 r.

Wykaz nieruchomoSci
stanowiqcych wlasnosd Gminy Moriki - przeznaczonych do sprzcdazy

Nr ksiggi
wioczystej

Numcr
dzialki.
lokalu

Pow.
Opis nicruchomo(ci

Przeznactcnic

planie
iagospoda-
rowania
prz,estzen-
nego

Cefla nieru-
chomosci

zl.
Forma zhvcia

WysokosC oplat
i temin ich
wnoszenia

Warunki
zmiany ceny
nicnr-
chomotui i

wysokoSci
oplat

I 2 .1 -l 5 6 7 ll
BIIB/(X)04.1(10I/5 l0l9/4 t1{25 Polozone w Moikach

prz-y ul. Tysi4clecia. uzbroiona w sied

elektryczn4 niskiego napigcia. wodno -
kanalizacyjnq ulica o
nawierzchni asfaltowej

Budownictwo
micszkaniowe
wielorodzinnc

r93.833,00
zl

cena udzialu
t9to 4874t
czgSci
-2.489.00 zl

Sprzcdaz w
trybie bezprze-
targowym udzi&lu
t9to/14874t
czg$i

Udzial w gruncie 2.489.00 zl +
podatek VAT 23o/.. tj. 572.47 zl
=3.061.47 zl. platne przed

zawarciol umowy notarialnej

Lokal
Nr l0

oraz udzial
1910/148741 w
czQSciach wsp6lnych
budynku
i urzqdzerl

19.10 l,okal polozony na drugim piStrze (lll
kondygnacji) w budynku
wielobkalowym przy ul. Tysi4clecia
I la w Moikach

Budynek
Wiclolokalowy

48.671-00 zl Sprzedaz
trybie
bezprzetargowym

48.671.00 zl
platne przed
zawarciem
umowy notarialnej



I . Uwaga do kolumny 6 i 8: l) przy sprzedaZy lokalu mieszkalnego nr 10, poloionego w Mofkach przy ul. Tysiqclecia lla zgodnie z $ 4 ust. I
pkt4lit.cipkt5i6UchwalyNrXXIX/247ll3RadyMiejskiejwMorikachzdnia8marca20l3r.wsprawie
okreSlenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obci4zania nieruchomoici gruntowych oraz ich wydzier2awiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dluaszy ni| trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz okre5lenia pierwszeristwa w
nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzier2awcom i zgodnie z art. 68, ust. I pkt 7 i ust. la ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoSciami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 t. poz. 199O, z 2019 r. poz. 2020,
z 2021 r. poz. I I i poz.234) as, rzecz najemcy tego lokalu udziela sig bonifikaty w wysoko5ci 80 % od ceny danego
lokalu oraz od ceny przynaleinego do tego lokalu udzialu w prawie wlasno5ci gruntu, pod warunkiem wplacenia
do dnia zawarcia umowy przenoszqcej wlasnoSd jednorazowo calej nale2no6ci za lokal oraz za tdzial w gruncie
jak r6wnie2 pod warunkiem niezalegania w oplatach czynszowych oraz podatku a w przypadku podmiot6w
prowadzqcych dzialalno56 gospodarczq r6wniei pod warunkiem niezalegania w oplatach wobec Zakladu
Ubezpieczeri Spolecznych i Urzgdu Skarbowego.

2)kwoty r6wne udzielonym bonitikatom, po ich waloryzacji, podlegaj4 zwrotowi w przypadku zbycia
lokalu mieszkalnego przed uplywem 5 [at. licz4c od dnia nabycia lokalu, na rzecz osoby innej ni2 osoba bliska.
Je2eli osoba bliska nabyla lokal mieszkalny a nastgpnie zbyla go lub wykorzystala na inne cele ni2 uzasadniajqce

udzielenie bonifikaty przed uplywem 5 lat, licz4c od dnia pierwotnego nabycia, bonifikata, po jej waloryzacji. r6wnie2
podlega zwrotowi . Przepis6w dot. zwrotu bonifikaty nie stosuje sig do przypadk6w okreSlonych w art. 68 ust.2a pkt.4
i 5 oraz ust 2c ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomodciami.
JeZeli w przypadkach. o kt6rych mowa w ust. 2a pkt 4 lub 5, na nabycie albo na zamiang nieruchomoSci albo lokalu
mieszkalnego nie zostaly wykorzystane wszystkie uzyskane Srodki. obowiqzek zwrotu, o kt6rym mowa w ust. 2,

dotyczy kwoty odpowiadaj4cej czg$ci bonifikaty niewykorzystanej na nabycie lub zamiang, po jej waloryzacji
(tekst jednolity Dz.U. z2020r.poz. 1990,22019 r.po2.2020,22021 r. poz. ll i poz.234).

2.Osobom, kt6rym przysluguje pierwszefistwo w nabyciu nieruchomoSci na podstawie art.34 ust. I pkt. I i 2ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r.o gospodarce

nieruchomoSciami (tekst jednolity Dz. tJ. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. I I i poz. 234) mog4 sklada6 wnioski w terminie 6 tygodni
od dnia wywieszenia wykazu
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