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BURM|STRZA MIASTA ZARy

z&lia l8 sĘczrria 2a27r.

w sPrawie ogłaszenia Pierwxęo przetargu ustneg* nieograniczłnĘo n* sprzedłź z zascbu łierłchgrłłści
Gminy Zary o statusie miejskim lokali mieszkłlnych vlraz ze sprzedaźą cz$ei ulamkawych gruntó*

PrzYnaleŻnych do ttudynków oraz łyznaczenia komisji przetargowej.

Na podstawie art. ż5, art. 38 usL 1 i arl 40 ust. 1 pkt l Usta*_1, z dnia 2t sitrpnia t99? r. o gospodarce
nieruchcmoŚciami Oz U. zŻCżar. pcz. l990 l2aż0} §8 ust 2 Rozprządzenia Rady Minisków zdńa ń września
20(Ę r. w sPra:*'ia spasołru i Ębu przeprowadzenia przetargów oraz rckorryań na zĘ,cie nięruchomosci {D1 U.
żalĄr.,płz.l490} - zaząózxrr ca łasĘpłłje:

§ t. Ogłasza się pienł'sry przątary ustry nieograrriczony tla sprzńń zzasłbu nieruchomości Gminy Zary
o statusie miejskim lokali mieszkalnych wraz ze sprzedńą części ułamkołłl.ęfu gruntów przynalemfch do
budynków, rłlkazarrych w załączniku nr l do niniejszegc zarządzenta.

§ 2. Wymacza się komisję do przeprowadzenia przetngaw składzie:

1. Marek lwlew

ż.Iza};r-la Kukuć

3. Joanna Chom1_li

4. Karolina Wercholak

5. Krąlsztof Koniecpolski

§ 3. Zarządzenie wchodziw Ęcie z dniem podpisania.

* przewodłiczący

- człołęk
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Zaiae złrik do zarzadzęnia Nr WA.00-5ł,9.2021

BtLrnl istrzir \{iasta Zan

z dnia 1 8 s§cznia 2t]21 r.

Burmistrz il{i;rsta Zary ogłasza pierwszy przetarg łstny nie*gr*ni*o:lv ł* sp:zedaź z zasgbl
nieruclromości Gnriny Zar3, o statusie miejskim lakali mieszkalrryeh 1?ł&z ze sprzedażą tzęści
u lamkowych gruntów pnyn rrleżnych do b u dynków.
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Pierwszy przetarg adtędzie się w dniu 21 kwietnia 202tr. o gcdz. l8ss w sali konferencyinej Urzędu
MĘskieqo § Zarach. §adium vmiesione lv walucie polskiej *,*v*oto**, t*Y" .*r,y 

"ry*oł,wpłaciĆ na ks§t$ bank*wę Urzędu Miejskiego w Zarach: PKt} BP 34 1t}2t} 5402 {XX§ §302 B3l3 9{§4d* daia
16 kwietnin żOżlr. W prrypadku dokonania płatrości w formie przelewu bankoruego, wpłata wirina nastąpic
odPowiednio wcześniej, aW zastała ujawniona na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 16
kwietnia ?-$żl"r. Nięruchorn*ści woine są od wszełkich obciązeń na lzęłz osgb §gecich i nie są przędmi*tern
zobowiązń. Sprzedaz nieruchomości lokalowych zwokriolra jest z pod*tk* VAT w myśl arł, 43,
ust. 1 pkt 10 ustawy zdnia 11 marca 2aa4r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. zżo20 poz. 106 zę zm.).
Nabyrł'ca przejmuje nieruchomość w stanie iskriejącym. Osoba przystępująca do przełargu powinna zapozfi:ać
się z operatem szacunko\.Ty* do§czącym {rieruchamości oraz Regulamił*ełn ?rz€t&r7ów na sprzedaż lub
rłddanie w użytkowąnie wieczyste rlieruchomości stanowiqcych własnośc Gminy Żary a statusie miejskim,
będącynri da wglądu u organizatora przetargu, PrrysĘpienie do przetargu Qznaęza akceptację waruŃów i zasad
*kreŚl*rq;:.:Ł w Regetaminie. §::n:ristrzowi ivliasta Zan, przysługuj* praw* z*fiń:rięcia przetatgo bez rłybrania
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nfibvwc__v nieruchomoŚci. Sprarr,ł doĘczace prrr.l*czenia lokalu r1o i*stąlacji .*odnę_i. kanalizac3,jnej.
eleką'ezłrej i gazolve1 trabr-r,lca regrlluje \§c rł,łasnym zakresie, Jeśli osoba usialo*ł jako nub.-*
nieruchomości nie stalli się bez usprnrviedlirł.icnia lt rĘizilaezonr.nl miejscu i termilli_o, sprzedającl i}loze
odstaPiĆ od zarvarcia utr1o111-. a rvpłacone rvadium łie będzie podlegac lrvrolorl i. Ggloszcnie o pr7_etargu § raz
z treŚcią Regłłlsłłilttł przełłłrgólu i,ttł sprzełlaz lub odtlłnie u, uĄtkov:tatie wieczy,gte niłru,cńomaści
słatlrł*iclt:ucll włrłsłttłść (intnl,Żan,,,,rtafttsj€ łrsie.l,s!;im easta_ia rłlu,iesione rr siedziŁ,i* irąruego lrzęclu {ll
Piętro) craz zalrrieszł-Łłl:ił na nriejskiej stronte int*rnetorie_j rrrrrr,bilr.zał.,pt W1,-ciąg z cgłoszenia c prl,etargu
zcstaje Podan_.r' do pirbiicłnej rr,iadomośct płprzez ogłoszeni* łv prasie. Szczegóiowyeh inlbrmacji o prłetargu
udzi*la: Wr,*r.ial §*spodarki Nleruclrclrrosciami Architektun, i Zasobórr Ko*un*lnyclr Urłędrł &,{i*jskieio
rv Zaraclr. p*to; :l:*. tęl, iXł8 470 83 19
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