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BURMISTRZA MIA§TA ZARY

z dnia l8 sĘcznia 2a2l r.

w sprawie ogłaszenia pierwszego pnetargu ustnego nieograniczon€o na spmdażz zasobu nieruchomości
Gminy Żary o statusie mĘskim lokali mieszkalnych yłrazzesprzedażą części ułamkowych gruntó*

przynależnych do budynków oraz wyznaczenia komisji przetargowej.

Na podstawie art.żs, arŁ 38ust. 1iań 40usl l pkt l Usra*y zdnła 2l sierpnia 1997r. ogospodarce
nięruchomościami @z.U. zAa2ar. psz,199a ipaz,2a20} §8 ust.}Rozparządzsńa Rady Ministrór,l. zdńa
14 września 2004 r- rv sprawie spo§obu i trybu przeprowadzenia przetargóly oriź rokowaó na zbycie nieruchomości
(Dz- U. żOl4r,,poz.1490} - zarądzam co następuje:

§t. OgJasza się pierwszy przntarg ustny rueograniczony na sprzedń zzasabu nieruchomości Gminy Zary
o statusie miejskim lokali mieszkalrych wraz zę sprzed,ńą części ułamkorłych grunów prąlnależnych do
budynków, wykazanych w załączniku nr l do niniejszego zarządznńa.

§ 2. Wymacza się komisję do przeprowadzęniaprzetaryllw składzie:

1. Marek lrvlew - przewodniczący

ż.Iza&,laKukuć -członek
3. Joanna Chomik -członek
4. Karolina Wercholak - członęk

5. KrrysztofKoniecpolski *członek

§ 3. Zarządzenię wchodzi w Ącie z dniem podpisania.

Burmistz

/-/ §anuta Madej
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Burmisrza Miasta Zary

z dnia 18 s§cmia }ażl r.

Burmistm &Iiasta Zary ogł*sza pierrrszy przet*rg ustny nieog:aaiczł*y na spraed*ż z z**tbu
łięruehamaśei Gminy Zaty o stafusie miejskim lekali rr:ieszkal*ych §rff, re iprzedazą ezgśti
ułamkowych gruntów przynależnych do budynków.
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Pierwszy prz€targ odbęślzie się w dniu 21 lrrietnia 2021r. o godz. 12.§§ w sali konferencyjnej Urzędu
Mięiskieeo wZaraclr, Wadium yyniesione Ty§alucie polskiej wlły§ffkości lD"/a §e*y §yw§ławczej nalęł
wpłaciĆ na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Zarach. PKO BP 34 1020 540ż 0*{§ B3}2 §313 fr§4 dg &ia
16 kwietnia 2a2lr. W prąrpadku dokonania płatrości w formie przęlewu bankowego, wpłata wirma nastąpić
odpowiednio wczośniej, ńy została ujawniona na rachunłlr organizatora pIzfrtarg§ najpoariej rv dniu ló
kwietnia 20żlr. Nieruchomcści wolne są od wszęlkich obciązeń na rz§cz osób trzęcich i nie są przędmiotęm
zobowiązan. Sprzedaz nieruchomośei lokalowych ziry§lnisna jest z p$dafk§ VAT w myśl art. 43,
ust. lpkt l0ustawy zdńa il marca żOa4t opodatku od towarow iusług ( Dz. U. zżO\a poz. 106 ze zrfi,},
Nabl. ł,ca przejmuje nięruchomość w stanie isfiriejącym. Osoba przystępująca do przetargu powinna zapoznać
się z operafsm §zacunks\§.yn doĘcząc5rm nieruchomości oraz Regulamine?n przetcrg§w fia sprzed*ż Ąub
odd§?żie w u:$tł{{}waftie wieczyste rużeracłtłmości §tat owićlcych własnośc Gniny Żary a stnłusie mieiskim,
będącymi do wglądu Lr organizatoraprzatargu. PrzysĘpienie do przetargv óalnaęza akceptację warunków i zasad
olłreślonych w Regulaminis. Brrrmistrmwi Miasta Żary przysługĄe praw§ zamknię§ia przętffig§bez wybrania
nabywcy nięruchomości. §prawy dotyczące przyŁącz€ńa lokalu do instalacji wcdnej, kanalizaryjnej,
elekĘczrej i gazowej nab}vca reguluje w§ własnym zakesie, Jęśli csoba ustalona jako nabywca
nieruchomośęi nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może
odstąić ad zawarcia umsĘy} a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowl. Ogłcszenie o przetargu \ryTaz

z treŚcią Reguł*minu pnętarqow ną sprzedaż lub oddałłie w użvtkowe}xie więcz}łsł€ nierucharx,*śłi
stcłtowiqcych własność Gminy Zary o statusie miejskim zostają wywieszonę w siedzibie tutejszego urzędu (iI
pięro) oraz zamięsz&zoąę na miejskiej s*onię internetowej \ryww.bip.zery,pl. Wyciąg z ogłoszenia o prz€targu
zostaje podany do publicznej wiadomości wprzęzogło§zenie w prasie. §zczególowych iłfarm*cji o przetargn
udziela; Wydział Gaspodarki Nieruchomościami Architektury- i ZasoMw Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Żarac,h,pokój 213b, tel. 068 470 83 19


