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BLTRMISTRZA MIASTA ZAR},

z dńa |ż lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia pielwszego przetargu tlstnego nieograniczonege na sprzedaż z złs*tlu nieruchomości
Gminy Zary a statusie miejskim zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz }yyznźłczeni* komisji

przetargowej.

Na podstarvie alt. 25. alt. jtl ust. 1 l al1. 40 usl l pkt l Ustat1, z dnia 2l sierpnia i99? r. o gcspodarce
nieruchomościami iDz, U, zżOTt}r, poz. 1990" z ]0l9r, pcz, 2020 oraz z2{}2Ir. poz, 1l i poz, 234) §8
ust. 2 Rozporzńzęnia Rad1, Mirustróu, z dnia 14 rvrześłia 20i}:} r. 1T spral§le sposobu i trybu przcprolvadzenia
przetargór,v oraz rokorvań na zbl,cie nienrchomości (Dz. U. żUt4r.- poz,l49ii ze zm.) - łarządzał,n co nastepłtj*:

§1.Ogłasza się picnvsz},przetarg ustnr rrieograniczonr-na sprzedaz z,zasobtl nientclronrości Gminr Zary
o statusie nriejskim zabudoir,anej nieruchomości gruntorvej, rłl,kazanej rv załącznikrł l1r 1 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2. wvznacza się konrisje do przeprolradzenia Frzetargll rv składże:

i. Marek Ir,vlew - przelł odniczqcv

2.Izabęla KŃuó - członek

3 .lłałna {]hilrrrik * członęk

.ł. Karolirra Wercholak - członek

5. Krzl,sztof Koniecpolski - czlonek

§3. Zarządzcnic lvchodzi w Ą,cie z dniem podpisarria.

z up. Burmistrza
Z-caBurmistrza

/-/ Patryk Faliński
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Zńącmk da zatządzeńa Nr WA,0050. 145.202 l
Burmisffza Miasra Zary

zdnia 12lipca żażI r.

ggłasza się pierwszy pnetarg ustny nieograniczony na sprzed*ź z zasob* nierutbsmośti Gmi*y Zary
o statusie miejskim zabudowanej nierrrchomcści grnntowej.

Pierwszy przetarg odbedzie się w dniu 08 września 2021r. o eodz. 1200 w sali konfgręncyjnej Urz.ędu

Mieiskiego w Zarach, Wadium wniesione w walncie potskiej w wy,sokości fi"ń ceny yry§oławczej naleĘ
wpłicic na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żarach PKO §P 34102B 5402 00{X} O3O2 0313 9094 do dnia
03 wrześni* }tż|r. W przypadku dokonania płafirości w formie przelewu barkowego, łvpłata wiłna nastąpiĆ

odpowiednio wcześniej, aby zostŃa ujawniona na rachunku atgańzataru przetargu najpoziej w dniu 03

września ż027r. Udostępnienie nieruchomości do oglądania dla zainteresowanych nastapi w terminach -

2? sierpłia ż0?lr godz. 12"S0, 0? września 2a2lr. godz. 12.00" Przedmiotcrva nieruchomoŚĆ wolna jest od
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Nierilchornośł grlnlorva o kszlalcię zh}i zrrr:vrx
do,l.rapezu. zabrlilr. vlarra:

- buttl,rńiex nrieszkiłinvn r,r,ie]citłka]rłrłr,*t r,:
powierzchni rrztrt}iorłe1 j80.6mj
rlrłinoslo_jącym_,rvt,jlłlilorvalnrł przed 19j9r *

trzeeh korrd_vgnac j łc:h narlzien-invch, Budlnek
rv czę:ści zderłastorvanv, zniszczrlite irrstalac.lc.
ll, pomieszczeniach rozebrane zosiah, piece
kuchenrre i ka1]orre (grzervl:ze). st<llarka i
podłogi do lrvmiatw, tvnki do iltli,tclrvnegcl
rrr kunania. ,|.ich \l 11,lnie pr/e L:lt'tll\ m.

rvidoczne si;el,ania ścian krłłstrukc_vlrir,łh. Dla
bułllnku z(islala oplirc{),* a§a *l.,sperĘza
techrriczna tla. 22,04,201]r, , określająca
zabłz,pieczedta jcgo stanri iechnir:zncgti i
zalccenia prz,v_t,rtlienia iuti}icjonorvania
obiektrr, Zaleceda te określają zakres prac
hudo*lartch niezbgrlnvch do ;:izlrrrócenia
1r:go pie§,oillcgo stanu.
, bud.vrrkatri niemieszkail'vmi rrr 1 i rr 2

irłtispłldarczl,rni) o pou,-ierzclrłi rrĄ,tkorrei rir
l- .l9.0m2 i nr 2- 51,7nr: pańerorłł,mi,
lvoincistojącvmi. zrcaiizorvamiln \ł, technoii,gii
trad.vcr,lnei,
- buLivnkiem nienieszkalnl,in nr _]

(gospoł-larcz._v'-m) o porł,ieizchni uzltkorlej
5,5mż pafierolr,\,nt. r.vrllrrosiająłrtri-
zrealizolranvtr \Ą- te e lrntllogii tradvcliiłej,
l]udyntrli gosporlar*ze ptllrlzone lia
trieruchorrlaś*i są rv przecięĘ,m i zhm stłnie
lcchrricznr,ł:. zdervastł,"r,łne,
'l'eren dziatki niezaglłspodaro\!?1l1,. płaski
pocl'r,łorry rr kięrunku zaclrodaiłr" pt.lłośnię§
roślił-urością {rarviasta i pojeclr,nczl mi
drzelr,ar:ri. Nierncirłlrrrłść znajduje s!ę na
tcrenie nieobjęil,rrr rniejscorłlm planem
zagospodarorvanitt przestrzelrlrego. l)1*

po\\a,Z§Zego tererru nie zostala ron,nieŻ r,lłdana
decvzja o lvarrtl*iach zatrndowlr,

2S{}.§${t,00 zl 3.00$,00zł
uL §karbowa 4

obręb 3

1;, :=l_-:.1,_'r-Ti__i_:=:=::-==ija},9__iai-_=;i_;9.tś==;.*ji!. F...=:llslłl' §ir-=::= i



1vszciktch *bctążeń na tzęaz osólr lrz,ecich i nie jest przedxtlotem zobowiązań. Sprzedaź rrieruchomości
zrl,oltliorrł-i le§t zpollatku VAT rvnrl,sl ań.43. ust. ł pkt iiiustarr1, zdnia 11marca żOt}4r. opodat}iu od
towaro\ł, iuslug( Dz. U. zżUż1 poz. ó1l5 z.e zm.}. Nabl,rr,cil prze;muje rlierucho*r*śe § stanle istnicjąciin,
Osoba prry-stępującn da przetargu porviirna zapaznać się z operatcm szacunliorwm da§,czącvm nierucharlrości
łraz Regtłlaminenr przetcł"gów ntł sprzectełż !łłh oddanie w* ,łży!kov,ąłlił v,ieczy-ste nienłchłłł,tości stanowiqq,th
u.łasł,lośc {iłłriryl Żcry e, statrłsię miejskilłł. bodącl,mi do wglądu rt organizatora pr/.etarg[. P:ąsĘpi*nie do
przętarga aznacza akceptację rrarunliórr izasad określon_l-ch rvRcgulaminie. Burmistrzowi Miasta Zary
przysługuje pra\yo zamknięcia przctargu bez włbrania nabyrrc_v nięruchclmości. Sprair1, do§czace prn,łączenia
budvnku do instalacji rvodnej, kanalizac3,jnej, elek§r.cznei i gazowej nabvrvca reguluje rl,e rvlasnvm zaliresie.
jeśii osoba ustalorra,!ako nabvrvca łricruclromcści rrie starłi się bez usprrrrłiedlilr-ienia 1, \\a,alaczotrr-ł,tr nriclscu
t terł::iłie. sprzedalacl.nroze odsląpic od zarvarcia unorir,- alvpłacont rradiłn rrie lredzie podlagać;,ivrclorvi-
Oglaszenie o przetargu ti,laz z treścią Regul.aminu przełargow- łł{ł sprze łltlż lł.łb oddałłię łt, tłżvtkowa:ii{: v,ietryst€
nierłłchtłrslłścż .ltarux;ic7t:t,ą:|1 1ł,!asn.ost {iłłnłn, Zary tl ytLłllrrie uiaj,;l;iln r.ostają rłrlvieszone rł siedzilrie
tutejszego urzędu (ii piętro) ofaz zaniięszczone na miejskiej stronie int*rneiorvej. 11\1,\T,zarl-,pi arnz
w BiuleĘ,nie hrfonrracji Publiczrej: lrlrlv.bip.zary..pl. Wl,ciag z ogloszenia 0 przetargu zosta.je podarr1, do
publirrnej ,,viadomości poprzcz ogłoszenie rł prasie. §zczególowych inf*rmacji o przetargu udziela: Wl,dział
Ćospodarki Nie§ehomości*nri Architęktrrn i Zasobow Konrrnaln_vclr Urzędu l\{iejskrego rl Zarłcir. pokó1

2 l3b. tel. 068 470 83 19
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