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BURMISTRZA MLĄSTA ZARY

z dnia ż0 rrraja 30ż l r.

x sprawie ogłoszenia drr:giego przetargu uśrreg* lie*graniczenĘa na sprzedaź z zascbtl nieruck*xości
Gnłiny Zary o stłtnsię miejskim zabxdavanej nieruchonrpśti gruntowej oraz }łyunnczenia kcmisji

przetarałlwej.

Nł podsiarlie arl,2j. a*.39łłst. 1iar1.,ł§rrst, l p,ki l Usi::rł1, zdnia ?1 sitrpnił 1997r_ ogospod*rce
nienrchomościanii {Dz,U, zżOżar. poz. l99{i. z,ż0l9t, poz,2a2aoraz z,lt}Zlr. p*z"}l ipoz.234i §8
ust.2 Rozpotłńza*ia Rad3., &{inistrórv zdnia l;lt,,rześnia Z0O4r, rvsprarlie spr:s*Łlu itry,łrrł przeprarradzenia
przctargórv craz rckcrvxi lra zbt"cie nierŁrchom*ści {§z, U, żOi,tr.- pcz. i49t] ze rrł.} - zxząłza:łł cc nasłępuje.

§ 1. Ogłasza się dnrgi przetarg ustnv nieograniczotrv na sprzedaż zzasobu nientchoffiosei Gniittr Zafl,
o slaałtsie nriejskinr zao-*ri*llilnq nieruchomości gr*ntorvej_ tłkazanej rl z*łaeznikn nl i do nirrie_jszego
r.arządzenia.

§ 2. \łl,:nacza się konisje do przeprorvadzenia przetargu lv składzie:

l. Marck lrvlerr - przelvodnic;łącl,

J. lzabela Kukuć -członeli

-1. Jcxrna Clro*iik - czlonek

,:l Karolina trVcrclrolak - czlonck

5. Krzl,sztof'Koniecpolski - czlonek

§ 3. Zarząrlzenie rvchodzirv A,,cie z dniem podpisania.

Burr*istrz

/-/ Danuta Madej
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Załacznik dł z.arządzełia Nr WA.t]{i5i]. tOż.202l

Błrtłtistrza \,1tastr Zaq

ł Ąnia ż* maj a 202 1 r.

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony ła sprzedaż z zasł:hu nierrrłŁomcści §::liny Zał_v-
o statusie miejskim zabudowanej nierrrthomości gruntawej.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19 maja 202lr.
Drugi przet*rg odbędzie się w dniu 23 rzęrwca 2S2lr. q 8odz. t200 rł, sa]i konfęrenc},jnei Ulzędu

Mięjskięgo w Zarach. ł#adi*m wniesione w ryałucie potskiej w wysokości 10% ceay vywoławczej łaleĘ
wpłacić na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żarach: PKO BP 341W0 5402 0S00 0302 0313 9094 do dnia
18 czerwca 2t2lr. W przypadtlr dokonania płatrosci w formie przelewu bankowego, wpłata winna nastąpic
odporviednio wcześniej, aĘ została ujawniona na rachunku organizatora przetar§l najpózniej w dniu 18
cz€rwca ż&2lr. W dziale ttl księgi wieczystej KW ZGlR/Oa04769aft wpisane są ograniczcne prawa rzęczowe-
nieodpłatra i nieograniczoila w czasie służębność gruntowa swobodnego przejścia i przejazdu prz-ez działkę nr
153/2 na rzęcz każdaczęsnego właściciela bądz u§tkownika działki nr 15315, tak długo jak to Ędzię
konieczre" pasem zięmi o długosci 8,15rą biegnacyn przy gruńcy z działkąnr 154 oraz *ieodpłatrra słurebnosc
gruntowa polegająca na prawie prrejścia iprzejańuprzez dńałkę 13211 ustanowiona ła rzaczkażdocze§ręgo
w'łaŚciciela lub ułtkownika działki nr I42lI. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich innych
obciążeń na tzęcz osób trzęcich i nie jest przedmiokm zobowiązan. Sprzedaż nieruchomośei rw:olnicna jest
zpodathl VAT wmyśl arl43, ust. 1pktl0ustawy zdnia 1lmarca 20*4r. opodatku od torą,arórv iusfug(
Dz. U. z\ażl poz. 685 zę zn.).Nńywca przejmuje nieruchomość w stanie istrĘącym. Osoba przysĘpująca
do przetmgu powinna zapomń się z operatem szacunkowym doĘczącym nieruchomości oraz Regulaminem
prrcł*rgÓw łsa s;srzedrż łełb łł§§*n# w uźytk*łu*łie wieczysłe. łienłclłomłści st*łrłr**iqłycłl własnośł Gminy
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Nier**1romość g!*§*o1v-a o ksrtillcie z}liź*nlm
r1o trapezu- złtrLtdorłana :

- budvnkiem lr:ieszkalnvm rvielcllokaloxłnr i:
porr,ierzchłi uz_vtkorvej 24 1.!im:
lr,łl lirostoj ątł n-r_ rr1 Llurlorł,t n1, m \Ą: techno ir_i gii
lradvcljnej o ihviii,h kontlvgriirc_lach
nadzielłnlth. Rudlnek rv części
zderłas{ot.ax - znisz,ł,zonę instłlacjc. rv cześti
poirri rrsz*zeń rozebra ne zo sta h- pi eor: kucheme
i kat'lor,l,e , stoiarka i podklgi do ,"łr.iłianv^ tvl*;i
drl piltroll,nego tłl,konania_ dacir irurhnliu drt
rrl'l-t-iiatrv 1rń przeltlżenia, lok brrdtxr1. l,:udyłku
- przed 1 939r,_
- bud_vnkiem rliemieszkalnlrn ( gospodarczvlll)
z pomieszczcniami W.C. o pol,vierzol-ini
u:ł,tkorle,j 33.1m: partero\łYm,
lłolnosŁljłlcvm, zrcalizor,lan},m \\, teclrnolclgii

'ru3.1",1:1ne,l. 
Budl,tki obecnie rrieiżl-tkorlane,

Tcrcrr działki plłrski poclrr,lorlv ll. kiertrnkLr
piłłn,.lcnvm, niczaeclspodaro$,anl,. porośnięl:,
rtlślirrntiścią ti,arr.iasĘ i pojedvnczvni
drzervami W pasie irlicy przebiega"ią
pr:lclstarłorve sieci rrzbriiienia podzieIrrłego.
Nieltluht ttlr(]sc znitiłjł r.]e się na lcrctrie
nieł:b_lęl|1,1n rnic- jscclr,łynr plaliem
zagospirclarowania przestrzerrnego, Dla
po\\l,ższeqo tercnrr nie została rórvnieź rrrydana
dccl zia o r,łarun],łac]r zabrrdorł,ry,

232.500,00 tl 2.500,$t|łl
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Złłry ostału,sie łtłił,fs!;iłn, będącl.mi ci* rr,gladu uorgatrizatora przetargu. Puvstepierrie do przet*rgu oznacza
akceptację rrart_nrliorl, i zasad ckri*-sionch w Regul*nrinie. Burmistrzorvi §{lnsta Złrr. prz,r,sfugrijc prar,rc
zamknięcia przetłrgu bez rł,ł-brania n*ł:r,rvcv nieruchomcści, §prarn. do§czace prn,lłczenia bud_lłku do
instalacji rłodnej, kamlizacrilrej. clcktn,cznej igazo.,lej nabvwca reguiuje rr"e lłlastlvnr zakresie. Jeśli osoba
ustalora jalio nabvrvca nięruclromości nie starvi się bez usprarviedlilvienia \1,i\,1_,7 §czontm miejscu i temlinre.
sprzedając_1 moz* cdstapic od zawarcia umou,r,. a rrpłacone wadium nię będzig podlegać zrvrotorri. Ogłoszenie
o przetargu \,;rał. z treś*ią Regtłlaminłł przłł{Ir4ow ncł sprzetłaz ltłh oddanie łv użytkrsa,an!ę v:iLltz}:sle
nienłckomo,śc! .tłtłłłow-iqcych v,łasno.śc {jmiłl,\ Zał1, () .ltott!sic łuie.lskint zostaja *ryrłieszone rv siedzibie
futejszcgr: urzędu {II piętro} oraz zamięszczonę na miejskie,j stronie internetorrej: 1!1\,1\.zfin,.pl *raz
rł,Biui*lvnię lnf*lriacji Pń]iczne_i; rł,rvwtlip.zar1,,pl. Wvciąg zcgl*sł*nia cprz,*targu z*staje podan1 do
putrlicz-riej rr,iadomości paprzęł, ogłoszenie w prasie. Szczegółowych infarmacji o przetargtl rłrlzi*la; \fl,dzial
Gospodarki Nienrchonrościanri Arcliitekfun i Zasobórv Konrunalnl,ch Urzędu Miejskiego rr Zaraclr. pokó.1

213b, tel. t]6ll47i} l{] 19

lf ]1: j:ź:::ĄF- jfi ii-4uź+-vFii{-ii^*._:]8*_32-:3Ę!.P,:d*isalrrl Stri_:lla 2


