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BLIRMI§TRZA N{ IASTA ZARY

z diiia l l rnaja żBż1 r.

rv sprawie w sprat,ie *głoszenia drr:giego przetargu ustnego nieograniczsnego na sp=edaż z zassbu
nieruchomośei G*lin.y Zary o stttusie miejskim lokali mieszkalnych łr*rrespńedaZą częśti rrłarłkowych

gr*ntów przynaleźnych do budynków oraz wyznaczenia komisji przetargowej.

Na podsta*'ieań.25- art. 39us1, 1i art.40ust, l pkt 1 Ustaw1,, zdnia 2l sierpnił 1997r. agospodarc*
nieruclromoŚcirrn-li (Dz,U. z,202ar. poz, 1990. z\aY}r poz.20ż{), z2021r. poz. 1l ipoz,ż34') s\8
ust, Ż Rozporzłdzęnia Rałlr, Minislrórr zdnia i4rvrześni* 2t)O4r. rr,sprarvie sposohu itnŁru przeprorradzcrua
Przćtargo\l' cł§z rokorł-;lń na zbvcie tiięr§e]rcm{}ś*i iDz, U. 2{it4r.. poł" t49ii ze z:r,i. i - zarządła:m c* łasl§priie:

§ l. Ogłasza sie drugi przetarg nsfi5., nieoeraniczclnr- na sprr-edaż z zasobu nientclrcnrości Gminv Zan,
o stafusię miejSkim lokali mieszknlnvch \t,laz_ ze sprzedazą czcści ułamkolrłcłr _qruniów prn,należn1,,ch drr
bttdl tr},orr- rrr knzzutr clr rl zalącztit-}.u irr l do tlillle"jszego ,arrąi,dr"rrra.

§ 2. Wvznacza sie komisję do przeprorvadeenia przetargu rv składzie:

l, Marek lłvlew

2.IzabęLa Kukuć

3. Joarura Clronrik

4. Karolina trVerchola}ł

5. Krrysztof Koniecpolski

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

, przervodniczącv
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- członek
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- członęk

Burmistrz

/-/ Danuta Madej
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ZŃąłmlk do zarządzeńa Nr WA.00 5a.%.?a2I

Bunnistrza Miasta Zary

z dnia 11 maja żOżl r.

Ogłasza. się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaź z z*sobu nierułbg§*ści §miny Z*ry
o statusie miejskim lakali mieszkalnych wrulże sprzedłżą części nł*rnkowych grłltó* pruyn*leżrrych do
budynków.
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obręb 6

Lrlkal mieszkalnv nr ł" pclłożonv
rilr 1 piętze brrrj.rłłLu, składa,iat-r,
si,; z jedrrego 1nkoju i kuclrlri o
łąi;znej porł,icrrt'irni uzvtkolvrj
]4"9m2. Do iokalu przr:należv
ptlmieszczenic gtłspodarczc c porł,,
2.8m: rr, nirr,llic,v budrłku. L*kal
clralaLlen,zrqe się pl.łcciętnvlrr l
złl,rll ilc}icl]] tęclltIi.zttr tn l

podstatronrym standardem
rłrykoticzenia do liapitalrrego
rclll(l]l[l, Wr stępLr ja lrt,tllieszczenil
przeclrtłdnie. W ptlłltieszczeniac}r
zacięki ria sufitar,h i na ściatracii
lł,vnikające najprair,dopodobnici z
ttieszczellloit,i r\ nl]\ irlu{iil\\ ćj
5|ę1l1ijli6rl,r l5c znaidtl l., ,ię na
tererlię nieobjętvnr ntiejsccłłrn
plałlrt,l /f,rti1l1\)daro\^al]lii
prlc\ll ZenneSo. l )łr poir r ższe;ir,
terttltl łie została l-ór,,rrież Tł1.dalra

decr.zja o rł,arutrkłelr zabudorvr..
Rtiłjvnek rr-",budorł.alrv prz*ł1
! () ],qr
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łbręb 6

Lokal mił:szkalny nr 9, połrxr:*v
rra II piglrze budl.rrku, skladając1,
sięzpokojuzlneksem
ktlch(,ltlli tl). le;zltrrki i

pon,tieszcz-enia ponit,x-rliozegrł o
łączlej ptlrł,ierzchni uĄ,tkorr,.ej
.30.7nlr, l,)ll ]okalLr pr.zr 6;1]ę71

pomie,sz:czenie gospod arcze o polr,.
5.7lrl1 rr brrdvnkrr *1jcr-uv. Lokal
charłktę|:,zuję się ilrzecięinllr'
zl. nl st3netl,l tt.chnicznr lll i

ptldstarvor,lr nr standar<lenr
rwkończenia do kapitolnego
re mollhl, Wl slgpujq ponli*,łizenia
przecirodn i r, Nierucliclrrrość
znajdrrje sic na terelric nrcobjętvIl
nriejscorł,vm planenl
zagospodarorł,an ia pzestzenne*tr.
Dla powyższegi} lcręnu nie zoslala
lrlrr nież \\ \ (l,!nJ Jecr zl,r (t

lvarrtnkacIr złlrrrdorlv. Budvnck
rrlbudorł,ant, ilzed 1 9_]9r.
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l,rłkal miesrkrłlny nr 2, pr:ł,_łzcrły

tl3 parlcrz., Frldrnku. sklł.1,1]l]ii się
z pokoju i i.łrcluii o lał:lł§
p,,irierzchni iiż. tkorrej ]8.:lll] i},,
Iokalu plzrtl:Icżr potllteszłrctlir
gospodarezc a pow. _5,_.inr] 1\i

budvntrirr gcrspodalezvnr nr l - Lłkal
chłrrLtelr ztrje si9 pl,zecietnr nt

\lill](n) lechlli.zlti lll i

poilstłrłorłvm steIrdardefir
rrr,LończeIria d* ge*eralrregcl
|eill§łl!t!. Układ ilrłt_rjclallv
niul,,ł,l,n,tnr istnieja
ptłrrieszczenia przechodnie
\Vl stępu.ią zrtl,zr bienie i

zar.ł,ilgr,*enie ł:raz spgiia.riia ściaii i
sufitólł,, Nieruglraarość zirł_idrrje
się llił tłre*ie nieol;!ętvnr
nriej sc,rnr",,nl plalem
zagospcldarorła§ia p11.strzentlego,
Dla płlr r,ższego teleilrt rli* została
rórrlli.l irrrla:la .iccrzja (]

rrarttnkach zubt}dołła,. Rok
blttiilrłry br,id.,:rku , 1925r.

35.775,0$ zl,
t§:\,mj

_],].975_{_i'j zl
ir:kai
1.800"00 zl
rtdzial ,lrl

girrlcie.

§*ł},{X}zl

Pi*r,wszy przetarg odb]zł sio w dniu 21 kwietnia 2021r.

Drugi przelerg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021r. o eodz. 10.00 w sali konferencvinei Urzędu
Mieiskięgo w Zarach. 'lMadium wniesione w waluci€ potskiej w wysokości 10% cen' wywoławczej nateży
wpłaciĆ na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żarar,h: PKfJ BP 34 1020 5402 0O{§ 0302 9313 9S4 dł dnia
18 czerwea 2a2lr. W przypadku dokonania płafurości w formie prz§le\Ęlr bankowego, ivpłata ,winna nastąpić
odpowiednio wcześnięj, aby została ujawniona na rachunku argffiizŃffa przętargu najpozriej w dniu 18
czerTyc& ŻOŻlr. Nięruchomości wolne są od wszelkich obciązeń flarzęcz ońb trzecich inie są przedmiotem
zobowiązań. Sprzedaż nieruchomości łokalor,lych zwolniona jest z poda&§ VAT w myśl a§. 43,
ust. l pkt 10 ustawy z dnia l1 marca 2a04 r. o podatku od towarów i ushrg ( Dz. U, zżażl pcz. 685 zę łffi").
Nab3wca przejmuję nieruchomośc w stanie istrriejącym. Osoba prąlstępdą§a do przetargu po§ł*infia zawznń
się z operatem szacunko\i/ym doĘcąc5,m nięruchorności oraz Regulamiłzem przetargów n# sprzędaż łub
oddnrrie w użytkowąflie wieczysłe nieruc}łomoścż stcnowiqcyeh własnaść Gmirył Żary r: słątusie miłjskim,
będąc5łni do wglądu u organizatorapraątarga. PrrysĘpienie do przetargu oznaęzaakceptację warunków i zasad
określonych w Regulaminie. Burmistrzowi Miasta Żary przysluguje prawo zamknięcia prz;ętargp bez wybrania
nabywcy nięruchomosci, Sprawy dotyczące ptryŁączeńa lokalu do instalacji wodnej, kanalizacyjnej,
elekĘcmej i gazowej nab1.rn,ca reguluje we własn}m zakresie. Jeśli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w \łryznaczonym miejscu i terminię, sprzedający może
od§ą}iĆ cd zawarcia umo\Ąy> a \rypłacone wadium nie Ędzie podlegać zwloto\.vi. Ogłoszenie o plzętalgu wTaz
z treŚcią Regułamżnu przetar4ów na sprzedaż lub addanie w uĘtkłwanie wżeczyste nieraclłrsłłłtsśc!
Stąrłowiq{y€h włcłsność Gminy Żary o słatusie miejskim zostają vł-rvieszone w siedzibię tutejszego urzędu (II
piętrc} łraz zalńęlłr,zanę na miejskiej sffonię internetowej \ryw\ry.bip.zary.pl, lVyciąg z ogłoszenia optzętargu
zostaje podany do publicznej wiadomości poprzęzogłoszenie w prasie^ §zczegółowych informłcji o przetłrgu
udlela: Wydział Gospodarki Nieruchomaściami Architektury i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Zarach,pokój 213b, tel. 068 470 83 L9
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