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Ogłasza się pierrvszy pł?etarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobl nitrucŁomości Grniny Zar1.
o statłrsie miejskim zabudowanej *iernch*mośd grłrnt*łvej,

Pierwszy pruetfirg odbędzie się w dniu .l9 maia 2021r, o godz. 13W w sali konfereng.vjłrej Urzędu
Mieiskięqo w Zaraeh. Wadium tmiesione w walucie pclskiej 
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wpłaciĆ na kłnto bałkłwę Urzędu MĘskiego w Żaruch PKO BP 34 1t}20 54B2 {XnO {§*e 0§13 9§§{dc daia
14 maja ż§2lr. W przypadlrn dokonania płae*ści w f*rmię prz*lewn b*::kowega, xp}*ta r,vima nasĘlić
odPowiednio wczeŚniej, ńy została ujawniona na rachunku organizatora przetargu nąpómiej w dniu rł maja
2O21t. W dziale llr księgi wiecąystej KW ZGlRlOa$4769aD wpisaae są ograniczonę prawa rzeczows_
nieodPłafura i nieograniczona lry czasię służebność gruntowa swobodnega przejścii i przejazdu przez dzia&ę łr
753/ż na rzęcz każdoczesnęgo rvłaściciela bądź uĄrtkownika działki nr 153/5, tak ćługo jak to bęizie
konieczne, pa§em zięmi o dŁrgości 8,15rn" biegnac5,łn przy granicy zdziałkąnr l54 oraz nieodpłałra słuxbność
gruntowa Polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę l32lt usta**rłiona rra rzęcz każdaczę§ne§ff
właŚciciela lub u§&ownika działki rlr I4żlL. Przedmiotowa nieruchomość *,olna jesł cd Trszęlkich iłnyitr
obciążeń na tzęgz osób hzecich i nie jest przedmiotęm zobowiązń. Sprzndaż nięruchomości zwolniona jest
zPodatku VAT wmyśl art.43, ust. 1pkl0ustawy zdńa 11mmca żaa4r. opodatku od towarów iusług(
Dz. U. z2020 poz. 106 zę złTl.), Nabywca przejmuje r:ieruchcmość w stanie istrriejąc3m, Osoba prąysĘpująCa
do Przetargu powinna zapmń się z operatem szacnłkowyrn dotyczącym łięruchomcści oraz Regulamtnern
PłzetargÓw na sprzedaż lub oddanię w uĘłkowanie wieczyste nierucłtomości stanowiqcycłl własność Gminy
Zary łł §tatu§ie łłelejskiłłł" będącymi do wgladu u *rganizatara przetargu. Przrystąpierrie do przetmgu aznalza
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N icni*lromtiść gr-rr:łlrl *,a o ksztł |cię z}liztiril,rn
d{ t l rill)e7tl_,r;,budtltr łt t.l,
* br-tdlrrkię:rn mies;.,kalnvm x,ięloiokalrłrvvnr cl

1r<irl,ietz*hli uzy,tkorvej ].t 1.8#
rvo lrrosloj ącv m. rrv budorvi§l1, m ly tecl rł,o1o gii
tradycljnei o drł.óc]t korrdvgnacjaclr
nadziełlnvch, Budrrrek rr części
zderr,astor.vani,. zniszczirne instalał-,ie. rv łzęści
ponrte szczeli tozebrane z_osta]r 1rie*e klchcnnr.
i kal'it,irł.ę. sttllarka i podiogi do ur.mianr., ń,ntrii
clł ponorvnee,o ."v-n,krlłrania. clacir burlr,nktl do
11},nrlail; 1u1; przeioz*lria. rok budorr} buł,ilr*,*
- przed 1939r ,

- b udl,nkierrr niem ie szkalrrr nr 1gospcila rczl,n:r)
z pomieszłzeniłnri W,C o por.r ierzchrri
uzllk*rvr:j 3J. 1 nl]_ ]]artelo§l,ln.
w,olnr:sloiącl,tl, zrea]i:.tllr anynr 11, technoitrgii
tradrci,jnej. i]udvŃi obecnie nieuzl:tktll:ył]ne,
Tcrerr działki plaski pochvionl, ll, kicnrnku
piiiirłcnl.tl, niezagaspodarir1laR1.) płllłśnięĘ
rilś]innościa trarr,iastą i plr,{erilnczvmi
drzet,anri W pasie iriicy przebiegają
1-1odstilllcrl.e sieci uzbro.jerlia pcrizierr:rregc,-
Nierrtc}tomrłść zna.jłhqtl §ię lla tererrie
nieoblęĘ.nr nriej scorvt,nr planenr
z_agospodarortania plzestrzellnego. 1}la
po1\'\jższego tetenu nitl zostala rilrrnież r,\n,datra
dccvzia cl r,l arLtn}iaclr zabudelr.r,v _
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akcePtację rvarunkórł- i zasad +kreślonvch rv Regdaminię- Burmislrzorri lvfiasia Za:r prrr,słrrg:.rlt prarro
za:nklięcia przetersii bęz rłvbrarria łał:l-rr.c1,, nieruclronrclści, Sprau,v dc§cz4ce prnlaezenia błłJ,vn}rrr <lo
instalacji rvar{nej. knnalizacf ł*j- elekln:ezncj i gazorvej nab:,wca reguluj* rve *,Jasrrym zakięsi*. Jeśli *s*ba
usklona iako nabvtlca nieruclromości nic sta*,i si{ bez usprart,iedli*ienin \Ę lłnznłczonr,łl rnicjsca i tenłłnię,
sPrze.tiającv moźt c,dstapiĆ ciJ zawarcia urnolrv. a i,l,płacane rvadiun: nie będzie padiegać z:ł-rotorą-i, Ogłoszcnie
o Przetergu ntar z tręŚcia Rtgtłlrłłłł!łłłł prz€ł{lr4{}1r: łltt sprzełłrłż fułb atłłfunie *- u:l,ł j;tnł,cłltit l.t,;dc,,;l:§i.r

rłfunłchołłłłs,łłi staxtłlt:ię-c.l.,cir ll,/o,_lłęłśc Głłłlltl, Zary, 0 sffinŁ\i(, łlrir7.ri-1in zostąą rn-.rr-igsz*:rę rą siędzi}ie
i|it-liSzęgo urzędr: iii piętro) oraz zamieszczone na miejskie_1 stronie lntcrneto\\-el; rvlvrv.zan,.pl oraz
*. Biul*ttrrie irrlbnt:acji Publiczlęi: r.vrvrr,.bip.zary,p1. W1,,ciag z oglłsr*nta o przet.trgu zostaje podan1, da
publica;ej wiadołlcści pcprzez agl*szeni* r:o-prasie. §zczegółoxr,,łh iafsrmałji * przetarg* udziela: \Ąi-;elział
Gospodarki \iieruclro*rościanri ArcŁitektiln, i Zasł-lbórv Kon.lr*ralin,cŁ Ulze-drl L{Ęsklego ir Zarach_ poko3
2l3b. tel. t}68 47{} 83 19
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