
Zalączllk da zarządzeńa Nr WA, iX}50.37. 2t}ż i
Bunrristrza i\,Iiasla Zary

z clnia 3 lrrtego ż02l r.

Burmistrz Ł{i*sta Zary *głasea trzeei przetafg ustny nieograniczcnv na sprzedaź z zasobu
nierrrttronr*ści Grnin3, Żary o statusie nriejskinr lokali mitszkal:rvc} }yraz zę sprzecla*ą ezęści
u łaalk*r+,y,łh grs n tórv p rzyn al eżn ycŁ do b u dył kórł.

Pierwszy pmetarg cdbvł się w daiu 18 listonada 20łC r.

Drugi pruetarg odbvł §ę w dniu 2S stycznia 2S2l r.

Trzeci przetarg odbędzie sio w dniu 17 marca 2021 r. o qodz. 10.ffi w sali konferencvinei Urzędu
MĘskiegc w Zaracb. Wadiłrrrr w*iesiarre w walucie polskiej w wysokości L0"/" c€ny wr*słavtzej a*leĘ
wpłacić la kanta banko:re Urzędu Miejskiego w Żarach: PKO BP 34 1020 5402 m00 0302 0313 98}4 dł &ria
12 marca 7łżl.r. W prrypadku dokonania płatrrości w formie przelewu bankowego, wpłata winna nastąpić
odpowiednio wcześniej, aby została rrjawniona na rachunku orgańzńaraprzetarga najpoadej w dniu 12 marca
2Ożl r. Nieruchomości wolne są od wszęlkich obciążeń na rzęcz osób trzecich i rlię są przedmiotem
zobowiązań. §przedaż nieruchomości lokalowych zwolniona jest z podatŁ-u YAT * rryśl art. 43,
rist. l pkt 1Sustawy zdnia ll marca 2aa4r. opodatku od towarów iusług ( Dz, U. z2aż0 poz. 106 ze zm,).
Nabl.rrca przejmuje nięruchomość w stanię istrriejącym. Osoba przystępująca do przetargu powinna zapoznać
się z operatem szacuŃowlmr dotycząc5,m nieruchomgśęi łraz Regułaminem przetargów ne sprzedaż lub
oddanie w tĘtkcwanie wieuyste nienłchrłmości słanrłwiących własnośc Głniny Zary o statusie miejskim,
będącynri do wglądu u organizatoraprzatargu. PrrysĘpienie do przetargu lzfiazza akceptację warunków i zasad
*k=śl*r:3:*k e+.F-*gr:!**iaie, Burmistrzaivi L{igsta Eary- prą.s!r:g:lję pra}r* zamkłięcia prx*t*rgir bez wybrania
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Lokal mieszkalny nł 9, położcxlv na il piętrł: bu<lvnku.
skladając,v się z pclkoju, kuchni iW.C. * łątzłlc;
poN.ierzclxi uĄtkor,rej 36.4m:, Do lokalu p:zvuł},:ź.v

1xrnieszczenie gospodarcze o po\Ę,, 2.2lrr: rą, pi*,nicr
budrrlku rrraz potrrieszczenie gospodarczę o po§l, _J.illn: rr,

bir,_i1,1rkti pc}.§p(,}dsic71,lli. Lakel clrarakteryzirje sie zlr,rn
stłtnr:l}-! i*olriłiczltr.ttl i podsIarvorv_vm standarden
rrlL*iezęui;l iirł kapitainego remontu, \Y_vstgplją skosl, i
p,:trl i esz,cz,eti i a przej ściorve. Nierrrłhorrlo ść zlrajdłj e si e na
ierelrie łl ieoirj 
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il ni nr ie,,i sco,,r,r, in p! łn e nr za g osl,ndłrou ani a

pcestrzennego. l)la pox\ \ ższcuo lćl,śll Ll tiie została
rólvrrięź rłlda*a decyzja o ryarutrkach zabaąiarl,,. BLidvnęk
lrłbrtdorłaly pzed 19_19r.

63"$$$,ll0 zl,
\1,§,nl.

5ź_ż5_],25 zł
ItłLł1

1B,74łi.T-§ łł
udział rł

g*rrrcie

1.ł}łĄfiOzł

n

20$/I

ZGlR.lotł59478l7

o,ió-rou
{użytki B)

?8/1.o$0

ul. Średłi* 15
obrgb łi

Lłkal mieszkalny nr 10, polożonv na II piętrze bud_vnku.
sii*drłącr sie z poi."r.r.irr. krir:hni. lazienki z W.C..
ptiltiieszczttlia głrspłrdarlztgtl i przedprikłlju o łącznej

!ł:rłięrzclrt":i Lrżr,tlorvcj 3j_7lrr:, llc 1okalu prztrrależr,,
pomicszl,r,cnic gospłlrlarc.łe L} r.,(]\1,, -1-5ln: r,r, pinnic1
bud__vnku omz pomieszczerrie gospodarczc <r ilo\li. 2.?ril] rl
budynku gospodarcz1-1rr. Lokal charakteryzii.jc się z.ll,m
§tanenl 1ęchtriczllvlrr i podslalvorwnl starrdarrictir
llr,koticzelria do kapitalrrego lęł]oliil.. §'vstępają sknsl l

płłlnieszczerria przej ściołr e. Nieruchomość znaj duje,si ę na
tercrt ie lr i eobj ętl.,nr nr iej scorł..r, m planerrr zagospoda1,ot att i ł
prztstlzer:l;eg<l. i}la p*1\ \,źsjzego terelru rrię zosliria
rililti i *ż rr.vłlatla dscr, zj s c rlanrl ka*lr zalrrrdorr,j. Brrdvri *k
tr.r,}_.trilotvanr olzęd l 9_]!jr.
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Bumlis[rza !f rasta Zan

z dnił 3 lutego 20żl t,

Burmistrz *Iiasta lary ogłasza trzsłi przetarg ;st*y r:iełgrałicz*nv n& sprzedaź z aascbu
nierłchamaŚti Gmiłv Żary o statusie miejskim lokah n:ieszkalntga i".*.* si=td*źączęści ulał:lŁcłtej
gruntu pruynależnego do budl,nku.

Pierwszy przetarg odb},-ł się w dniu żl pazdziernika ż02$ r.

Drugi przeźargodbr,ł się r.v &riu 20 stycznia 2021 r.

Trzeti prcetarg Bsw sali
w Zarach. Wadium wniesione w walłcie polskiej w rłysokości 10% o"'
kołto bankawe Urzędrł Miejskiego w Zaraęh: PKs §p 341020 5402 00ffib302 0313 poqł *o ania tz marca
ŻOŻlr- W Prą'Padku dokanania płatności rv lbrmie prz*lerru bantr;oivegc_ rvpłata rvkn.t rrastą:ić oiiporł,iedirio
rrczeŚniej" abv została ularvłiona lra racŁu:ku orga*izatara przstargu na.ipómic.1 l,r drriu 1? nrarca ?§2tr. W
Dziale itl księgi rlieczlstej KW Z$lIUOtX}39351i5. prorvadzonei Ota niónrchomaści *Srednia l3l!l. rvpisane
jcst ograniczone Pra\ł'o rzeczo\\,"e - służebność gruntorva polegaj*ci na bczpł*tnvm i nieograniczonym rv czasie
Pr*rri* Przejazdrr iPrzcclrodu przez działkę ]9914 - na rz,ł,cz każdoczesnr.ch-rłłaścicięli lŁtb .rzl"tkorrrrikorv
dzialki nr l99/3 Poloż.one.1 ri Zarłch prz1 ul, Sreclrliej. dla lcorc1 n,*"t..t proitadzotla ksręgi rriecnsla.
Przcdniotor,ra niemchomaść lvoina jest cd *szelkich inn_r,,clr obiiąłeii nłizęłz osób trzęc]ch inie jest
Przcdmictem z-obolł iEzań, §przedaż nięruclroltości lokałorvl,clł z:,",cŁ:i*na _j*st e pod;itku YĄ]' 11 *ą,śl art."43.
ust, 1pkt l{irrstarł1 zddł il nrarca Ż{tij4r opodatku od torrarórv iush:g i az, l. z?32t} poz. 1§6 żę Z1.,1 ,1.

NabY-rvc* Prze,jmuje nientchomośc r,v stanie ismiejącl,m. Osoba prrystępująca do przetargu porrirrna zlpol,nać
się z oPeraterrt szacunko\\,v§1 do§czącl,m nientclronrości oraŻ Regu}am:inem przemr§ólr, ,r, ,sprzeeiaż lub
oddrłłlie w' u2|7ko11:1łllie w,iecnlsle nie nłcltrlłności stanrłwiqtlltlł lrłńsnoić, Gmin1, Zary tł ststtłsit: łłliłssklłt_
b'ędac.vmi do rrglądu u organizatora plzctargu. Prz,r,stapienie do przcrargu oznacza iłccpiłc.ię rł,łrttlrkórł |zasłd
okreŚlonvch lr Regulamiruę. Burmistrzor.vi Miast a Żan,przvsługt{e prir"o zamknięcia-prz,etargu bez, wrybrania
nabYrł'c_1,- nieruchorrrości, Sprarł1, do§,czące pr4,łącŻenia ńtatu dc instalaqi lriodłęj_* ka:ralizicrinej.
elektncznej i gazorlej nabvlvca reguluje lye rvłasnrm zakresie. Jeśli osobi ustalona jako ,ruli..io
nieruch*moŚcr nie starvi się bez usprarviedlirvięlria \§ \§,zllaczonvrn mie.iscu i terminie. spriedajac}, moze
odstaPic od gawarcia ufiol1\'. a rvpłacone rtadiun nie będzie podlegać zrrrótorvi" {)głosłenre o przetflrgu \\raz
z, treŚcią Regul,ałninłł Przetrłrgóv' fitł .sprzet{*ż lub tłcltlanie w uł,tlłowanił -1l;iccz;vsłe ';zienłcń{xnc:,ścl

l'tanowiqc"l'ch wlasnoŚĆ (łłttl,tl,Żłn,usttttltsie łniĘskiłłl zosti}ią rłrr"iesŹonę lvsiedzibie iutejvego urzedrr (Il
Piętro) oraz zamięszc?,lne na miejskiej stronie internetowej rvwr,v.bip.zan".pl. \Ąrlciąg z ogłoizeni-a o przetaryrr
zosta.je podany' ilo public-zne ! rvradomośc! poprzcz agioszenie rv prasie. szczegółowyeh inłbrmacji ł płzetarlu
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I.c}ka] mieszkalnr nr §. pali:żorr. ;ta l pictze btldr.xkri.
shladającr się z pok.,liu i kuclmi tr lączllq porr lerzchni
użl.tkolr,ej 3 1 ."] 

jm:, Do lokalu prrvnależv poniieszcztł te
gasptdarcze o porr., 3.8--iłi: rł, pił,łil:r- bldl,rlku. L,cnła1
charalileryzuje się przecictnym.,.,zęści<irvo złvłr staltłln
tech*ic;łnynt i pocstał.l łrłvm ilandard-$ nr końc.zellia.
Wl,stepują ponrieszczerria plzej ściłr,, ł:. Nięruchonrł;ść
złaj,Juje się na terenie lrieob,;et-lnr niejscelrłr.ru plan*nr
zag<rspodarowania pzcslzenneuo, l)la pou/yższł:go
ięrenu rrie ;lostalg rór,łrlicż urydana iiecvzja o t,ar"rnkach
z*budcrr,r,_ Budr,łlek lr.vbudol,. anv płzed 1:}.i!)r.
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