
7,LPE ĄDZE|{IE NR WA.0050.14 1.20ż1
BURMISTRZA 1}IIA§TA ZARY

z dnia 7 lipca żażl t.

:ł sprarrie oglcszenia drugiego przetargu ustnego nieogr:łniczollego na sprzedaż z zasobn nieruchomości
Gmirry Zary a statusie miejskim lokali mieszkał*yc}ł wrttł ze sprzedźą ezęśei ulamkowyeh grrrlltóx,

przynależnych do budynków oraz wyznaczenia komisji przetargowej

Na podslalvic łń. 2,i" irr1. 39 ust. 1 i art, 40 ust. l pkt l Uslalr_r z dnia 21 sierpnia 1997 r, c gospodarce
nięruelronlościami {Dz. U. z.2t)żOr. poz, 1990, z20l9t paz.żOż0. zZ{Dlr. poz. 11 i poz, ż34) §8
rrst.2 Rozpotządzeńa RaĄ. I\4inistrórr, zdnia 14rvrześ*i* 3004r, rrspra*,ie sposobu ilrybu przepro**dzcnia
przetargór,v oraz rgko\,1,ań na zbr,-cie nieruchonrości {Dz. l..j, żŁ}t-lr._ poz.149(i ł,e łsn,} - załz,*ór,u:ll co następrrie:

§l. Ogłasza się drugi przetag rrshr_v nreograniczott_r, na sirrredaż zzasobu nieruchonlości Gminr Zan:
o stahlsie miejskirn lokaii mieszkalnlc}r wraz zc sprzeclaza części ułanttriorłl,ch gnurtorł prą:na7eżnvch do
budr,trkorr,. rvl,kazanvclr w załącmiku nr l do niniejszego ;larz0dz*trta.

§ 2. W";znaczasię komisję do przeprorvadzenia przetargu rv składże:

l, Marek Iwlerl * przcrvodniczącv

2. Izabela Krrkuc - członek

3. Joałna Ł]homik - członek

4, Karoiina Wercholaii - członek

5, Krn.szt*lKoniecpolski -członek

§ 3. Zarządr,enie rłchodzi lł rycie z dniem płdpisarua.
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l.łkal rnieszkaln3, nr, 12, płl!łż,:nr
rra ili piętrze budr,lku ipoCdasze}.
;kludajacy się z jeciricgo pokoju.
kLrclrni i przeclpohojrr o lącznej
ptrvierz;ltri ilŁ,łko\\ 9j 2?.l0ąr2. Do
jokalLr p1,1\ l,iJl{,/ \ ptlnlleszczcnic
gospodarczc ł p0\\:_ _].5*łl: 1ł
pirł.:ricy brrJrłku. Lokal
chal*l1tr:llrii.ie si9. przecig§rvł:
zlr nl s]Jll(IlI lechnlcznr ltl l

podstalvcrr r ilt stałdardęrł
qvkt,,liiczc*ia, dtl generalnego
fer]-}(,>!1tli, Wlslępują - zagrzr,bienie i
za*,ilgtlccłie pr-:lrrieszcz<ń.

NiclLlcltontosc łlajdrric §i! !ll l!!(,!lli
lłi*objęĘłi łriejscorr,rnł ;llłtrem
zagospodarorvania prz*§tlzerr]lcgo,
Dla porłr,źszeqó tći*łll tr:ir. zoslała
rlirr tlież rr r Jatll Jeei lja n

r,rarrtrrkacb zxbirdo\v\,. Brr<lvąęk
*łbrrdcrł,alri, okoł o l 9{}0r_

ł8,?58,S0 zł,
\i,Ę,!-!i:

4?.84.1_Tj ;il -
lokal

9ł_l5_?i zl -
l-i dzial 1, _gi,t§}*ię.

5$0,00zł

Pierwszy przetarg odbrl się rv drriu 23 czerwca 2$2l r.

Drugi przetarg odbędzie sie rv dnirr 08 września 202lr. o qodz, 1000 rłl sali kalferenc:,inej Urzędu
Miejskięgo ,,vZarach. Wadium wniesione wwalucie polskiej w\\\.sokosci l0'% ceny }l1lTvolawczej nalez\l
\łplacic na konto bankog,e Urzędu Miejskiego rl Zarach: PKO BP 34 l020 5402 0000 030ż S313 9094 do dnia
03 wrześlria 2O?1r. W pr;npadi,rr dokonania platllości wformię przele\ł,tl bankorvego. \,vplata 1\,inna nasiąpic
odporl,iednio wcześnięj. abl, została ujawniona na rachunku organlzatola prz€targu najpóznic1 rł dniu 03
\rrześnia ?Ożlr. jrijerrtchonrośc rłolna jest ocl l\,§zelkich obciążeri niL rzęcz osob trzecich i nic jest przedmiotem
zoborviazali. Sprzcdaż dę§ehomości lokaloul.,ch z\-\,olniona jest z podat}iu \rĄT \y nr!,śl art. "l3"
tlst. l pkt 10 usiirrł,1, z dnia 1l marca 20a4 r. o podatku od tor,varólv i rłs}ug i, Dz. U. z2\żl poz. ó85 lę nn.'},
Nablrvca przć.iml}ie nieruchsrfiOsć rv stanie istriejacr,m. Osoba prą,stcpuiaca do przęta1gu pol\,irula zapoznać
się z cperatonr szaculik011,\:ltr doĘczac__vm nieruchomości oraz Regu/.tłłninełn przetargLillj t7ćt ,\przedaż lub

beilłcl,mi do rvgladrr tl orgalllzalora pIzetaf€itl. Prz.rvs'rąplerrie do przctar8u oznacza akceptacje llafurńów i zasaó
określorł3,,ch rr Reprlaminie. Burmistrzowi Nliilsta Żary-prl\ sluguii pra\ło zamknięcia przciłIgx łrez *r,brania
nab\lyc.y nienrchonrości, Sprarr__v dclt},§zace plĄlacz§nla lokajrr da instalacji rvodne,i. kanalizacl,jnej.
elekĘcznej i gazorrej labr,,,rlca reguluje \Te \Tląsłrr,lrr zekresie. Jeśli osoł:ir ustalona jako llab1,\t,ca
nieruchomości nie starvi się bez uspralviędlirvienia \łl \Ą}l;filaczo§,m miejscu i torminie. sprzedajacy Inoi:c
odstąpić od zarvarcia umc\$:. a rlpłacone wadiua nic łrydzie podlegac z\łTotorr]i. Ogloszenle o prze.tnrgtl \\ raz
z treŚcią lłegtłlcłm.inu pł"zeł{łrgóv: l?{ł sprzedrłż !.tłb odcłałzie w łłzt,thtsyl,ttłlił wieczy-ste nienłchtlłllłl.śc!
stan(nljc!(:l!ch własnośc (ilttill,t,Zcłr_1,o5,1Gtusie mitiskinł zostają rłyr.vieszone tł siedzibię tute.iszego urzędu iltr
piętr*} oraz zamieszcł,Qltę na nreJskie1 sfronie lntcrnt-to\§ej lrtrrr-,bip.zan,.pl. \,Vvciag z oglo§zenia o przetargu
zi}staje podan}, clo publiczne,i lviadomości poprzeł, ogloszenie w prasie. szczególowy,ch infornracji o przetargu
udziela: Wl,dzia} Caspodarki Nieruclromościanrr Architektun i Zasobcrr Konrrxralłr-ch Urzędu Miejskrego
rl Zarach, pokój 2t3b- tęl" 068 470 83 19
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Załaeznlk do zarządzłnia Nr lt*A.i_}ii_{i]. t41.2*:l

Btrnttstrra \1iasta Zan

z dnia 7 lipca 202l r,

Ogłasza się drugi przetarg ustnv nieograniczonv n* sprzed*ż z zasobrr nieruchonqści Gminy Zary
o stfltusie miejskim lokali mieszkalnych wtilL ze sprzedaźą części ułanrkowych gnrntów pruylależnych do
budynków.
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Ltlkal mięsrk:rlrrr, nr 2 kl. I,
połoźonl, lra part§rze brrdlnku.
sklaclając1, sie z jednegc poiiłjłl.
ląrchni i W C, o łączłej porritrzłhni
użytkorł,t:j ż9.20m2. l.)o lokalu
pźl'l1al*ź} p,ratiłszczenie
gospłdrrcze o po1\ , lf .ill]rnr rr,
pirvnic\ bułll llkri ataz
pcłnieszczenie e,ospodarcze o polr,,
{i.?0ni] rł budvnku *ospodarczl,nr,
i.okal chel,ak,lcl. rujc sig przeciętlir nl

slanonr teclrnic;l,§!, nt i podst&lĄ,o,§ąill
standardem rrr,, k,oilezenia. Wvstepuią
pomieszczetria przechodriie.
Nientclr*trri;śł znalduje się n* 1elętii=
nieobjętrłr trriejscorv_vnr pia*elrr
zagoi;ptldaror,l,,ania pfzę§trzęBnęgo,
Dla Folr,yzszęgo 1ć,§llu zostalv
rr.. Jane następu,iJe.. Jecr zje o
rł,arunkaclr zabtldorlr,,:
- nr 159t2010 z 28,09,20l0r na
budorvę laraźu blaszanego
- u 82,2.t;12 z 05,06,20i2r rrł
bildorlę garazli wolnostojąccgł,
- nr _11,2015 z 14,04,201jr na
zlrlinnt_, slxlsobu użr,tłorr,łnia części
korvtrłrza tra cęle mieszkalnę oraz
rł,T 

,|-.icię otu,orórr okiennvch w
ścignie zełł,nętrznej hudr,nku i
tT tonlaż oidęn połacio,tl vch, I3udynek
1r-l|11d611,311y przed 19_39r.
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1.okal mieszkaln.r nr, " kl. 'i,
i;ołozorr1, na il piętlze Ł,*dr,riku.
skladając1 sig z jednego poko.]u_

kuchli. Jazienkr z W.C. i
przedpokoju t; łqcznej porvierzcllni
uĄltkorrej 3 j.60m2. i]rak
pomieszczeil przv-należrrlch, do
lokaiLr. l tlLol charaklclr zt1.1* *ię
przecictllilD \lal'lem lcchltieznrnt i

podstan,owvIrr stanr-lardem
,ir.r,krrliczeIria, Uk}łd i'unkcjołrall:1,
dobł,, Nieruclronlclść znajduje się na
t,bszarze tll,.icn nl Micj5co\\ \ ln
platretn zagospodarorr,atlił
ptzestźellnego tęretrów Centrutrl
Miasta t, Zarrrolr przljglego Uchv alą
Nr XLI 79'14 Radl, Miejskiej *
Żarach z, dll, 2014-10-09r. zę ł,nt.
(D::, l.irz. Woj. Lubuskiego z 2t)l"lr
9rrł J,]_53 ), rł sralie ach -Łerelttl
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