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zdnia i 1 nrala 2a21 r.

w sPrawie ogl*szenia pierw,szego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaź z zas*bu gi*rccŁtm*ści
Gmin.V Zary * statusie rrriejskinr lokali rnieszkalnych wr&z ze s;rrzedażą ł;eęści lłarnk*llr.ych grlł:tórł'

Przv**łeŻnych do budyrtków araz wyznaczenia komisji przetargowej

Na podstarlie §r1.:-i_ ;łrt,38 usi. 1i irrl 40usł* 1pkt l Uslarr1, zdłia 31 sierpłił ig97r ogospadarce
nięruclrolrroŚciarrri iDz" U, r 20żar, paz. l9!Xi. z ){}19t por. 3020. : żOżlr, poz, l l i poz, :_;+; §8
us1. ZRozPorządzenia RaĄ, N{inistró* zdnia l4rł,rześnia ?t}t}Ą,r. rvsprłllie spcsoł:rl itrrbu priepralradzałia
Przetargoll.' araz rokowań na łbycie nierucŁonrości {Dz. |J. żt}t4r.- pcz.l.ł9i} ze zlrr. i - r,arzadł.am ** na§tępuję:

oS l. Oglłsza sił picnls./,\ przciflrg ustnr nicograniczonr ria sprzeclaz z zasobtl nientcltotności CIninr Zan
oshfusie rniejskiIil lokali rnieszkainvch \\,rat, ze sprzedaża części ułam}ioxl-ch slunlórr prnnależnrch do
budinkóu. rirhaz&łrchrr zalaczrrrkrr llr l do lllnie"jszc'',o zarzatlręnia

§ 2. Wr.r-nacza się komislę do przeprolradzenia przetargu lv skladzię:

l. Marek lrvlerv

2, lzał:ela Kuk§ć

3. -|oarura Chomik

4. {arolina Wercholak

5. Kr4..szlofl Koniecpolski

§ 3. Zarządzetlic *choclzi iv ncic z dnienr podpisania.

- przervodniczacr.
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- czlonek

- członclr

- czlollęk

Burmishz

/-/ §łrruta Madej
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Zńąsznk do zarządzenia Nr WA.0050.9 1, 202 t

Burmistza Miasta Zary

zdńa l l maja 2łż1. r.

§głasz* się pierwszy przetarg ustny nieograniczoay na sprzedłż z z**cbu nierałbomości Gminy Zary
c statłrsie miejskirn lokali mieszkalnych wtaz ze sprzedażą częśei ułamkowycL gxatów przy**lcżnycb d*
budynków.
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Nr

dziłlki

§ł,
Łsiegi

łriłezystej

Powi*rrcb:rił
działki

§dział
położenie

Opis i przeznaczenie
nieruchomości oraz sposób j*j

z*gospodarcw"ni*

f]ena
wywołarr.cza

(z l}

Prcpoałwata
wysokość

postąpienia
(zł

1

685l3

ZGlR/$003?0t1
!,

0,0185ha

Yr" n,

3?,l10ł

ul. 17-go l,utego
ó

obrętl i

l.,l:k*l miesr§aln1- nr 2, prrłr:żolr_y nł
1 pięn,zc budl:rkł ipoddasze),
składającr sie z jedncgo pokoju.
ktrchni i polłt. gospodłrcrego z W.C,
o łącznej pow-ierzcilni użrtkotej
_J1.2nr:. |)a lokallr przl,należa drł,a
ponr i tlszczenia §Osr,odarcze tr l lcz,riej
poli,ierzchni Lrźr.tkoll,ej j,l,jtrr: w
pirl,nic_v httdrłlku. Lokal
t,Ilrlltklenztrii rię plrr,cielttrtlt
stlurem teclrllicz-nvm i podstar,r owlrrr
strłrdardem rllkoIiczenia. uklad
lilllkcjonaln,, ll} lstnie.jq
płrnrieszczetria przechodnie
Nienrclrornośc znajduje się na tetelrie
riieobjętl,łi miejscorrłnr planeln
zagosptrdarorł,anill przęsltziriliiego.
Dla połr;vższeqo telęnu łrię została
rórrllież trr,latla iir.trz_jr o
rrłtrtlrkach z,*budarr1. Bucl*rsi
rrr,budorł,an v przed 1 939r,

8$.0$0.*B zł,
1\,tri}t:

? l _j_38.00 zł
1,1kai

8,ó63,00 zł
udzial rł, 3ritlrcie,

1.$fi|,0l}zł

.'
415

ZGtR1{l0o28083
/5

0,53?lha
(użytki B)

2*/1{xx}

ul,
liiepodIegłości

t1
obręb 5

l,łrkal nritslkalny nr ? kl. I"

polożonv na partct?e budvnku.
składając,,, się z,j+dnego pokt_.ju,

kuchni i 1fr.C. o lłlc,lrrej por,r,ierzclrni
użr,{Lorvej 29.2{)rn2, Do lo-}ralu

przrrraleźy pomieszceenie
gospodarcze o pow. I2,6Bmż w
pirłrl icv budvłku oraz
polłlił:szczerrie p,i.lspodarcze L] pL]ł1.,

6,7i.}ił: rv bridił:kLr gosporia:,clrrn.
I nLlr1 charaLlcrr ztljc się przccielltr m
slalręrrr teclrtricznvn i podstau orrł.m
slandardetlr rłr. Ęoiiczęlria. \V__vstępiiją
pon}lesZcZ§lr!a przechodnie
Nięnrchonośc zrrajdrr.je się na tererrie
lrieoŁłjętlril nrie_jsctrwym piaaeiu
zagosprldat"or,l.al:ia przestźęn ltęgo.
D[a plją\ zszęgo lęręnu z(}śta,lv
rr r datIt l)a\tęp{li;j!e dccr z_lc o
,lvarttnkach zabttdowry:
- nr l59źOli} z 28,09,20iOr na
bułlorł,ę garażłl blasza:l ego
- nr 82,'2(}i2 z i]j.{l{i.2012r nł
budo,w,e garaźu rvoln astl:j;rcego.
- nr 3iżOlj z l.i.(i4,201,ir ła
Zlnlc]lc sl]U5t)bti ttzr t[,tlrraltil częsci
korylaga ła cele łriłszkalne rrraz-

rłłbitie oflvortirł, l;kiennl.clr 1\

ścianic zerrnetrznej budrrlhtl i
ł!r:!11ilż okieł olrł a i:i orv_vch. Btr ilr,lrek

=-;ł;,"r 
Ccr.,,+l:= :_-;.: cć i !] _j !i :

ó§.{}00,iX} zt,
\i,łlrł:

56.42.1.i}{,l zł
lokal
8 57tj,00 zl -

uilr,liri rł gtrtticie.

1.000,00zl

i,,j:4*5T j]1,=3i=__1A-l-śi]=!_rFź,.i-a,+=_:9+8i} jĘĄ.ł,p..;4=-i53n! §tr,łr;e 1



3.

39ż!9

ZGla/0{,l}t7ż1*
l5

Ą0327ha

Y]j* 
*,

536/1&{}t}B

ul. E. P|łter 5-7
obrę'tl 2

Lo|łal mieszka!ły nr 7 kl. i"
po}*źon_v na ll pi9-ttze btliir nkrl.
skiał_iajacv się z jcdrrega paho_1ii.

krithrti. lazieniii z \S.C. 
'pi-r-edpokoju o łąc.znej pov,ierzcltni

t;zvtkor.vej _]_i.óOrri2. tsr:łk
pomieszczcli przynależrrvch łlr:
iokalu, ick:rI charaklul..,tlił sil
przeciglnr llt stanem tccitnirlnr tn i

podstawowl,n standardęm
rłT,kellir:zenia, Ukłłą1 1!1xftg|onal:ry
dobn \iclrrcholll{)\c,/|li1.1Jlii( ii9 na
ob\;/il j,/u objęn rn [.'ii('|sL,t}u \ m
planeill zagr,rsprldarorłania
pl-Zi)§trzsnnego te,tt:l-iślr Celłtrun
}-'1iasta rł, Za:acli Jł,zr,.jgt*g* ŁlcŁlr.ałą
}.ir X]'l:jt},14 lładr- Miejs§ej :l
Żarach z rln, źOi4-i0-09r, lę t.llł,
(Dz, Utz. \,Yąi, Lubuskiego z 2014r
PoZ. 2.]53). w granicach terenu
ozrlaczorlcgo svmbolenr A 1.31\.{W

Ięręn zahudorrry u,ił!<lrł_,łlzinrrej.
Bu dvtrek rvl,budotl,atrl ok. l 964r.

l3?,0${}.ł$ zI,
w tvm:

129.80iJ.{l0 zl
lok*i
2.żłł.i}0 zł -
rrdzi:ł ęi,gr,łrlcie.

1,5S$,łOzł

{.

s7łl2

zGlRlfix}20290
13

0,0346ha
(użytki B}

3/100

ul. Jagiellońska
6

obręb !

Lckal nrieszk*ln3 nl, 12. poloźorrr
na lll piętrze bł,rdlrlku (poddasz*}.
sklarla_iąc1, sie z jedrtego pokojil.
kuchni i przeJtrltlkoju o łącznej
p<llvierzchni uź,,,tko-,r,ej 27. 1Onl:. l)il
i.rkcltr prliIltlczr pomicszcz;ttic
głsp*darcze ó pc\l. _].50nrź \a-

pin,nicy budrr:ku, I,okłl
charakten,zuje się przeciętnlrlr l
zlr nl \lJllt'lll lechnit.r ltl ltl i

podstarr,orl,r m standardem
rrtLi;ticzenia_ do ge*elallregł
t,enj(}11tu. Wvstepuj;i - zagrzybienic i
,lrtl iIgocellie polniet7t,;:tIt,
liięrucllont os.: r,la.idLr_ie sie tta lcl r,n le
n ieobj ę§'m nt itl.iscorr.l,łr }_.l&1-1i.]nl

zagospodarorlan i a plzesarell tt ego.
Dla poiv:.ższego tęrellu rlic została
rorrnicż \\\dall3 Jl,cr.,1o (l

u,arultkaoh zabridcrrr. Budr,,lek
nlbu<lorł,anv okołc ] 90(jr_

65.000,00 z|,
1l §.m:

ó_1.7',i3.ł* zł
iokal

L207.00 z,i

udział r,l gruitcie,

t,l}$$,B§zi

Pierwszy przetarg qdbędzie się w dniu 23 czerwca 2021r. o godz. 1200 w s4i konferęncyjnęj 
'Urzędu

Mięjskięgo w Zarach, Wadium wniesione w walucie polskiej w §ysakss§i fi"ń ce§y *ywoł*wczej należy
wpłaciĆ na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żarach: PKO BF 34 1B20 5402 0000 §§}2 *313 9{§4 do dnia
18 czerwca 2t2lr. W przypadku dokonania płahości w formie przęlę\łu bankolłego, wpłata winna na§tąpić
odpowiednio wcześniej, ńy została ujawniona na rachunkll organizatrora przetargu najpoźniej w dniu 18
czenwca żł?lr, Nieruchomości wolne są od wszelkich obciązeń 1Ła tzęcz osób fzecicŁ i nie są przedmiotem
zcbowiązń. §przedaź nieruchomośłi lokalowych zwolnisna jest z psdatł{: VAT w llryśl ań_ 43,
ust. 1 pkt 10 ustarły z dńa l1 marca 20ł4 r. o podatku od towarów i ushug ( Dz. U. zżażL poz. 685 zę ml.).
Nabywca przejmuje nięruchomość w stanię isnriejącym. Osoba przy§tępująca do przetargu polvin§a zapazriać
się z operateiłr §zacr§ks§}Trr doĘcącym nieruclrcmości oraz Regułsmine?n przetergów fia spłzed{rż lub
oddanie w uź?tkowanie wźeczyste nieruchomości słanawiqcyck własncść Grniny Zary a stiltu§ie miejsleim,
będąclmi do wglądu u organizatora przetaf$r. kzysĘpienre do przetmgu oanacza akceptację rvaranków i zasad
określcnych w Regułaminię, Burmistrzowi Miasta Żary prą,sługuje prawo zamk*ięcia pfz§targ:: bez xybrania
nab}w§y nieruchorncsci, Sprawy do§lczące prryłączenia ltkalu d* instałacji rł*dnej, kałalizacrj*ej.
elekĘcznej i gazowej nab},"wca reguluje we rvłasryłn zakresię. Jeśti osoba ustalona jako naĘwca
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedlirryienią w $Tmaczon}m miejscu i krminie, sprzedający msże
odstąpić od zawar*ia u§low}r, a wpła§§nę wadirxl nie będzie podlegać zwl§tswi. 3gloszenie o przetargu wTaz
z treŚcią Regulaminu przetergt}w rłil sprzed§ż lub altdałzie w użyłkowc,nie wź€czyste nieruchomośei
stanowiqcych włąsność Gminy Żary o statusie miejsleim zostają w},wieszone w siedzibie tutejszego urzędu (II
pięao) lraz zafiięsz§zon§ na miejskisj sfranię internet*we_i !yww.bip,z3rv.pl. W. _vłiąg z ogłoszenią ł przętatgu
;*=Ęe po*eęr_=,. §* pub!i*=."j :.ą.iadorn*śei F*Frzez o*tł*s=*sie :§-pra§iff. §xee*g$łtwyth inf*rmaeji o płzetarge
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udzi*!a: §'l,dłiał Gospodarki N ieruchonościami Architcktury.
rv Zarłrclr. p*iioj 213b. tel. 06tl .t7t} 83 l'

i zasobółr, krrnrunalnvcir urzędu Miejskicgo
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