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BtLrrli is!.rza \1 iastł Zan

z dnia l3 października 2020 r,

Burmistrz Miasta Zary ogłasza pierxszy przełarg ustny łieograniłzo:ry a* sp:zedaż z zasobu
nierucheności Gnlirr3" Zary o statusie miejskim lokali mieszkalnyth lfraz z€ sprzedażą tzęśei
ułamk*wyeh gr*ntów prz.vllaleznych da budy,n ków.
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Lokal nrieszkałny nr 9, poiczony na ll
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Niilnłclrot::cśc znajdrrje sic na teręnie
rlirxlhjełlrrr łlieiscor:,vlł plałerrr
złgclspodarorr,atril przestr,rctrlregł. l}l*
powl,ższęso ltit-tlu trie zostal;r rólrrrjęż
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zabrtdorw. R udlnek rrr-lrridłr* 311-- pl7ę4
l9"]9r_

ł,
200i 1

ZGllłt}6$59ł?8/?

Ąl§źtŁa
{u*y*ki Ę
7811.0$B

ul. średłia li
obręł; 6

Lohal mieszkalny nr 10. poloźołl1, nl il
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Nici,rtohorriośc znajduje się na 1erełrie
rrieobjgtlnl iłiejscou.,.tl pialrem
z;tgłispcdarori,:,rtia ptzestlzentrego. Dla
polrrższego teręliri ni* łgslała rórrr:i*ż
rlvdana tlec5,zja o §arulikach
z,abrtdorł l _ }J rrdyrreli rli,b uiiawany przed
19_19r.
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Pierwszy przetarg orlbędzie sic rl dnirr ltt listopada 2$2B r. o godz, 10'"] rv sali konfcręncllnel Lirzędu
N'lięjskieeo rv Zarach. Wadium wniesione w walucie polskiej \1,\łJrsokości tOr;rĘ wywoławłzentalą
rłplaciĆ ni} konto bankowe Urzędu Miejskicgo \§ Zarach: PKO tsP 341$20 5402 0ł00 030żS313 9094do d,-iia
13 listoPada 2020r. W prą,padku dokollania płatności §,fomię przele\\Łl bad.;orr-ag*. Ępłnta \łi*na nastąpic
odPorłied*io rłclęŚ*ej, abv została trialr,niona na r"chunli§ organizatora pr./etargu najpozniej łvdniu 13
flist*Pada 202S r. Nierłchonrości ivolne są od r*.,szelkich obciążeli na tzęc7, osób irzecich i nię są przedmiotęm
zobor.r'iązań, §przedaż nięruclrcłrości lokalorłl-clr z\łGlniona jest z podatku VA"I w fi\ śl art. 43_
ust, l pk1 l{iustarvl,zdrłia 11marca żilO4r. opodaiku ocl iorvarolv iuslug { _Dz. U, zż{}2\*} poz, t06 ze z§1.}_

Nab.v-lvca przęilrrlie niełuclromość lv stanie istnieją61,111. Osoba przystęplliąca do przetargLl po\yinna zapoznał
si§ Z Operatern szłcunko\§tl} rioĘczącYtrl nięruChomości oraz Regtłł,tł*ttneft\ przł:tilł.goy, 771s -tprZ€d.ąz iub
)ddanił w tł4}tklv|{łłxi€ u,itczv§t€ !,ti{l"1ł{:hor?lości stanowiqq-ch u,łasluńc Gmił1,1 Zary o st{łtuśrt mił.iskiłłł,
bedący'rni do ngiądu u ołlilllizatora przctargu. Prn,stąieiric do przetargu onracza ai;cęptację 1l,ąrun}ió\y i zasarl
okreŚlon"vclr rv Regulaninie, Bunnistrzoryi Miast a Zary prlł sluguje pialvo zaml,inięcia przetargu bez wvbrania
naŁ}\,wc\. nicruehołnaści, Sprarł1, do§,-czące pr4,-łączcnia lokalir do instalac_ji wodne_i_ kanalizacr"!nej.
elektą'cznej i gazolł,ej nabyl§ca r€guluje §ę własntm zakfesie. Jeśli osi]i-''fi ustalonii jako ilat}l,l!ca
nicruchomości nie starł,i się bez usprar,viedli*,ienia 11,tł-r,zn6"ron\111 mlelscu 1 tcmlinię_ sprzfdatac}. moze
odstąpiĆ od zarvarcia Bnrou},_ a 1Ą,płacalls §adiffirr nie Ędzie podlegac z§Totorri. Cgłoszerrle o p,zetargu \\,ral
z treŚcia lłegtłl.cłłłliłlłł przer(trg()1l, ]lct ::i}fzciluz lłłh odtl*łłie v: łłżl:tkrłv,anit illecł.,slłl łłie rłlł:lzcłnrlśt'i
stanłvlqt,j:ch ł+łasnłśc (łmtni,Zan,osłtlllisie łfiię,ishpx zostaia llT\yieszolle lvsiędzibie lutejszego rłrzędrr {Ii
Piętro) oraz zamies żęzanę na miejskiej strorue internctos,e1 rrrrrt.bip,zary,,pt. \§ciąg z ogłoszenia o przetargu
Zostaje podany do 1rublicane_i rł,iadonrości płprzezogłoszenie w plasie. §zezegółowych inłbrmacji o przetargu
udziela: Ęvdział Gospodarki Nienrchomościarrri Arclritektrry,, i Zasobórv Konrutaln;-ch Urz,ędu łv{iejskiego
rr Z.:rach. pot0.1 Zl 3b. tel. 068 470 83 i 9
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