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BURMISTRZA MIASTA ZARY

z dnia l i nra.ia 20ż1 r.

w sprar+ie ogłoszenia drugiego przetargu u§tnego nieograniczonego na sprzedaż z z:tsttl§ niexchom*ści
Gr:riny Zary a statusie łniejski* lokłli mieszkalnych vłraz ze sprzedażą części rrlamkox5clr gruntó*,

przynależnych d o lru dynków oraz wyznaczen i a kcr* i sj i przetargorvej.

Na podstarłie ail.ż5. art.39ust.łiart.40ust.ipktlUstarr1 zdnia żisiłlpnia 1997r, ogospłdarce
nięntchonr*ściami i*z. U. zZażOr. poz. 1990. zżi)}{}r płz. ]l}-]0_ r,2{}żlt, p*z. 1l ipaz.ż34) l\8
llst. żRozpr:rzadzęnia RaĄ. Ministrórv zdnia i:trłrzcśnia żff{}4r. rvsprarłis sposobu ilnbłr przeprorvadzenia
przetalgow or*z rckorvxl §a zb_l,cie nientclronrości 1Dz. U. 2014l,. pcz,149ti ze zm.) - zrzadrul^l co rtastępuje :

§ 1. Ogłasra się dnrgi przetxg usfit- llieograniczon1, na sprzedaz z zasobu nierttclrtrtnoscr Gmin1- Zarv
o statusie łliejskin lokali *icszkaln,ch \1faz ze sprzedńą części ulamtrłorlvclr gruilto\r prą.nalezrry.ch do
budlłr}ior,v. rvvkazarrręlr w zalączniku nr 1 do ninicjszego zarządzenia,

§ 2. Wr:,znacza się komisję do przepror,r ałlzenia ptzętatgLl rv skladzic:

1, Maręk lr,vlęw * przervodniczącv

2.lt.abęla KŃuć - członek

3. Joanna Cboi:rik - członek

4. Karolina Wcrcłrolak - członek

5. Krz,vsztof Koniecpolski - członek

§3. Zarz.adzcnie rł,cirodzi rv n cie z clnienr podpisania.

Burmistz

/-/ Dtłuta Madej
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Zażąłrnk dł złrządzenia Nr WA.tii]50.92.Z0]l

Bunnistrza Mlirstł Za4

z dnia l l majł 20żL r.

$głasza się drłlgi przetarg ustny nie*graniczorry na sprzedaż z zasł:bu nieruchcmości Grni*y Zary
o stat*sie miejskim lokali nrieszkalnych wraz ze sprzedażą ezęści ularnkowycb grunt6rv przynależnyclr clo
budynków.
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Loka| mieszkalnv nr .ł, połoźonl, n* l
pi§:tlzc bud_r.tku. skl*tla.jąc1, sie z rlrr,l1ch
pokoi. kuclrłi, plzr:dpok*ju. §-L. i
pał:ieszczetia polrloctłiczeg* - skr_,vlki

o lącznej pou,ierzchni rrżr,tkorvej
6t].J0rn?, L}rak potrrieszczeir
plzvnaleznlc]r do lt:i,1rlu, L*ka1
clraraktervzttje się przccieiłvłl l zł_rłr
statretr tcchtriczlrynt i podstarł,orr.r,ł,ii
standarcictrl rłvkcńczenia do
kapitalrrcgo remontti. Nięntclromłlśc
znajdtlje się na tercnie nieoŁrjęn,m
nriej scorvvnr planenl zngospodalorr,an ia
prześlrzellnego. l)iił porłvższcgo 1ęrentl
nię zo-stała rórł,rrież rv,vdana ceclzja o
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i,okal mieszkalny nr 1, połoźonv r,a
parlśrzc hudr nktr. ,kł,rJającr t,l /
du,óclr pokoi, krrcilni. przedptlLo,jrr i
W.C. o łącznej potierzchlii uz5,lkoił,ei
45,8rlr, Do lokalu prz1,1laiezr.
ponłieszczetrie gospcrdarczł o pow.
1{)__]tn] rv pirvłicł, btłdltriiu. Lokal
cliarakte1-lzuje sie przecigttrvnr l złytll
stanenr tce hniczn,vłrr i porlstarvorłłm
standardełn rłtkcllrcłęnia rlo
kapitalrrego lemonttl. WyĘpłją
ponrieszcz.enia plz_r.iściorve. \\.
pomieszczr.niach zacicki na sufitach i

na ścianaeh rł,vnikające
najprairdrlpodobniej z nięszczęltrośc.i
łlltt! spaslorvej. Nieru*iorłtośc
zrajłlrrje się ła l*re:rie niecĄ9:!t.tx
nr i ci s*o:vynr pi *lł ctx zago sprldłrolr.a* i a
plzcstrzennęgo, l)la porłl,zszego tęręnu
ttie została rórł,riież rłvdana clt-:cr,zja o
rł,arułkach zabudor.r\. Budlłek
nl:§ld6lą,xna, przęd 1939r.
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Lokłl mieszkalnv nr 5. połoźonr,,na l
pigt;ze budvnku. _ckłłdającv się z drrllr:lr
pokol i kLrchni o lł.,zllc.i poir ierrciri:ł
uźltkłrrr,ej 44.8tr:. l}* 1tltł]u
plz-ttrależy ponriesz-czenie gospodalcze
c,, p<lrv.4.6m! rv pirrrricy budr,rlk*.
j,ol,al charaktcrr zu.lc się pr/l:ci§llIl\ |l]

zl] m )fJl]rln techtticzllvn i

podstau,or.rłtl slalłclalderrr
rrt,kończenia do kapitalrlegcl feiliontti.
'Wl,steprr ja po*rieszczenia przejściorve,
Nieltir|,,,ł,t.lsc znajdLrje .ie Il:,'crcnię
nieobjcn,rrr łrriejscorr.r,;ł piartęt}
zagrrspodarorł.ania przestrzcnnego, Dla
po\1.\ rl§zęgo terenlt trie,łrrstala rórłnież
rvr,,Jana de*vzja <l *ęąllkłe łl
zirbrłdorv,v. lJrriilrrek lrł,bldollanr
płzed l939r.
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Pierwszy prz€targ odĘł się w dniu 21 kwietnia 2021r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021r. o godz. 10m w sali konferenc}.jnęj Urzędu
Mięiskiego w Zarach. Wadium nniesione w ryalucie polskiej w lvy§CIkości fiań dn' *y*oła*c"ej 

"al"rD,wpłaeiĆ na konto bankowę Urzędu Miejskiego w Żarach: PKO BP 34 70Ź0 5402 fi}00 0302 0313 9094 do dnia
18 czerwca żOżlr. W prąypadkl dokonania płatności w formie pfzelęwu bankowego- npłata winna na§Ępic
odpowiednio wczęśniej, aby została ujawniona na rachunlar orgańzatfrra przetargu najpomiej w dniu 18
czerwca Ża2b. Nieruchomości wolne są od wszelkich obciązeń na rzęęz osob tfzecich i nie są pfzedmiotem
zcbawięń. Sprzedaź nięruchomości lokalowych zą,O}niona jest z podatku VAT w myśl art. 43,
ust. l pkt 10 ustaw1, z dnia 1l marca ż004 r. o podatku od towarow i usfug ( Dz. U. zżł}21 poz. 685 zę z§fl.).
Nabl.wca przęjmuje nieruchomość w stanie istniejącym, Osoba plzT/Ępująca do przetargu powinna zapoznń
się z operatem §zacunkowym doĘcząc5.rn nieruchomości oraz Regulaminem przetąrgów na sprzedaż łub
łłddanie w uzyntłcawani€ wieczyste nieruchomaści stanowiqcych własnośc Gmirly Żary o statusie miejskim,
będącymi do wglądu u olganizatora przetargu. PrąlsĘpienle do przetargu §anacza akceptację warrurkórł i zasad
określonych w Regulaminię. Burmistrzowi Miasta Zary prą,sfuguje prawo zaffiknięcia przetargu bez wybrania
nab}.wcy nieruchomości. §prawy doĘczące Wzyłąc,zęńa lokalu do instalacji wodnej, kanalizacl.jnej,
elekĘcarej i gazcwej nab}ryca ręgutuj§ wę własn}n zakręsię. Jęśli ossba §s&loła jak* nabFĄ,§a
nieruchamości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyzira§zonym miej§cu i tsrminię" śprcEdający rnoze
odstąpiĆ od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać 

^łTotowi. 
Ogłoszenie o przetargu wraz

z treŚcią Regulaminu przetar4ów ncł sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nierutłnmości
stanowżqcych własność Gminy Żary o statusie miejskim zostają wywieszone w siedzibie futejszego urzędu {II
piętro) arez zaffiięszazonę na miejskiej s&onie internetowej ww-w.bip.zary.pl. Wyciąg z ogłoszerria o prz§targu
zostaje podany do publicznej wiadomości poprzęz ogłoszenie w prasie" §zczegółowych informacji o przetargu
urlliela: wydział Gospcd*rki Nięruehomościami Architektury i zasobów komunalnych §rzędu Miejslrisgo
w ZaracĘ pokój 213b, tel. t}ó8 470 83 19
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