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ĄDZ§NIE N R 1,vA.0o5 0.2l Ą.żtż1
BUR§{I§TRZA *1IASTA ZAR\,

z drrił 1ż paździcrni}ia 20żI r.

w spraxie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego niesgraniczoneg§ na spruedaź z złsnbu :lieruchłmsśei
Cminy Zary o statusie nriejskim lokali mieszkalnych wraz ue sprzedażą części ulanrkowych grnntó,x

przynależnych do budynków orłłz wyznaczenia komisji przetargo*'ej

Na podstłrvie ań.25_ art,38ust. 1iafi. "łOust, i pkł I ustłrvr., zdłia żi si*rprii;i t!}97r. ogosp*ilarce
nicntclromościanri (Dz. U, zżOżłr, poz, i99{]_ zż0l9r. pcz,2020 oraz z2{i2tr. poz, ll- 334. t55t i t561) §8
rrst,2Rozporzadzenia Radl,N.{inistrorl zdnia ł4rrrześlia ]{}{]4r. lvsprarvis sp*sobłł itrybu przeprorradzentn
prz€iil-rgo\T oraz rok*rvań na ;:bl,ęię nierrrclroncsc: iDz. U. ź0l4r.- poz.l49t} zł nlł,} - lłłz4§zam co następuje.

§1. Oglasea si* pierr,rs4,przetarg ustnl,nieograrriczon1- r:a sprzedaż zzascbu nienrchomości Gminv Zary'

o statLrsie miejskirn lokali nricszkalxch 1rraz z_€ sprzedazą części r:lamkrlrrl,clr grtlnl,Órv pr4,rralczrrl,ch do

budr.rrii*l,v- rvl,kazan;-clr r.r- ;łałącnriku nr l da rrillielszego zaruądl,i*nla.

§ 2. W_vzracza się komisję do przeprorvadzęnia przetargu w skladzie .

1. Marek ]rvlerr, - przetn,od*czący

2. Izabcln Kukłć - członęk

3, J*anna Clr*mik * czlonęk

4, Karcliria \\ierchaiak - czlcnek

5. Krą,sńol'Koniecpolski * członęk

§ 3, Zarządzenie rvchodzi w rycie z drrierl podpisania,
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Załączalk do zarządzeaia N r W.Ą, i}ii5 iJ. 2 t,ł. ]i.}2 t

Bunrtistrza \{ iasta Zan

z dńa Lż paździamika 2021 r

Ogłasza się pierrv*zy płzetarg ustny nieagraniłzenv na sprzedaź z ząsobu nieru*hom*ści Głłiny Zary
o statusie miejskinr lokaii mieszkalnych wraz ze sprzeelażą części łlłamko*-ytŁ grułtów- przynaleźnyth dł
budlnków.

lp }ir
clziałhj
---:, --:

l\t-

księgl
łiecr;st*j

-.--._-l1it\ t€t,/thnI;l
dziłłki

--^-"--l-. -.*:
{ drlal

Pgłoże,§ie
Opis i prł*zrrł*,z*ni*

łier-trthont<łśl,i <;rłr spłlsilir jej z*głspo<l*r*rlarri*

Cłnl
rrlrr łł*rvr:za

izl}

Płapłlorłaxa
wysoksść

postąpienia
{łr}

t.

19t/5

ZGl Rlahtl123{J3lż

o-ńrnu
{uż"ri,tki B}

39,/,l.{lł}ł

łL l-gc Maja 12
obręb 2

Lokal mi*szkalłr3 nr ź1. płr}<lżłn,., n:l ili piętrze
budvnku. skład*jąc_1, się z d:r tlch ;,łoŁrli, kue lriri_

łazienki zl,Ę.C. i praedp*lł:,_irr * łą*;złrj p*rr,i*r:,clł;i
użr,tkorvej _}_§,,i$li]. Brak prrłrteszczeti
przl,naleztllclł rlo lokalc. Lokal *har:*kteri.,zlrje się
przecięttrl,,nr stanerrr teclrniczrr.,rn i podsta*,or:,1,1rl

stanrlardetrt rtr'toticzetria. Uklad funkcjoiialirr,
przeciębv istłieją poniieszęzęłtił przechoiJnił,
Niertlchrrmtlść znajduje się ła abszarze objętlłl
N{iejscoir,i,lrr plancltll zagospodarolvalria

Pr,/ęstrl,śnnęul, ictc!l(l§ Ł'(,nIruln Vlrłsta rr 7arach
prz_r,jętego [,i*irx.ałą }ir FJ,i.7i}, i4 lł_adl Miejskitj x,
Żarałh z dn, t*i4-i{}-ł]9r, zę zrtr. iłz, ł;l;_. iVrlj,
i-ubuskiego z 2łl4r poz. ż_3J_3} i starrorł,i t§rlrn <l

przeznaczeniu pcdstarva*.vn - pcd zabuclcrrę
nl i oszklrn i cirr,ą lr.,i el rrrclłizilu ą, Bu dlrr ek,irybłdor,v:ul l,

około ]9?0r,
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Lłrli;łl mieszŁłlnt nr *{, r-1łożr,u.v na l! pigĘze
błrdvnku (podrlasze). składrrjscv sie z drvóclr pokoi.
kuehrri. łazienki z W,C" i przerlpokł;rr cl łącznej
porviezclrrri użvtkor.vej 4?. 5rlrr, BraŁ pr:łlił::;zez*i
płłłrależlrych do lokalł. Lokal chłraklłn,ztlie się
przeciętn vnr stanem tęchniczn,vnr (częśi pom ieszczeir
- krrclrriia. lazienka - złym ) i płołlstarr,orvytrr
sla trd*rrle:rr u, ykończenia. Nierułhorność zna_j Jri j e się
llil obszare objętlnl Miejscorrvnt piatrerri
złgospod*t,crvania pręstlzę,trlęgŁt tcrtlćrr,
Cę.n!i*nt lVfiasta rv Zarach przi,,jętegc Llcl;,orałą Nr
\Li 7,, l ł RrłJr \lir,.isiiiq rr 1łrach / d|l _-lt !J- l!'-
fi9r. ze zttr. !1}z- Ut. trVo!, Lrlbuskiego z ż*l4r prłz.
2353) i stari*-*i tcrr:ii o ptzt,zLr*czeniu podstarł,crł._vnr

- pad zabudorł,e nicsr_kaniolła wielorodzinłą,
Bud,r,lłek rrrbudł:rran\, *kolo l9ł5r. B*drnek
rł.pisan,v jcst do rejcstru zabvtkćri.v pod rrr 2116} r:raz
2ż39,
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obręb 2

l,łl._al mi*szkl:In} nr 1, polazonv na 1 pigtre
budyłlr*. slf:łil*j;:c_ł się z ezl*rc+!: pokoi.
przećp*liojri. kr:t,!łli i i*ziętki z §,C. ł iątr:lr.i
porvier*lłl i uzl liir lrl,ej 92. ?łr:. Da lł:ka hr pi:.rrr ;riez";
ponrieszczetrie g<lspodarcze o pr:u,. 5.2m: ri:r plrtelzr:
budrnkr, l.r,kll ciiaraktenzuje ,ilę rllet'iq,t|r\ il]

slat.etrr lęctrłicztrynr i p*dst*rr,ł;rr,vnł -qlałłlardem
ril, j. łńczeilia. Niełrrchonlłśc zna1{iitiĘ się rra Ńszarze
ilhj9l1,rn łdiejscorvl,n: p|ł:rlctrl r*gospodarorł*rria

l]l/,c\li7cllt]ego teren{i1\ CtIltnltll lt4ilstł r,, /urach
przl,iętego Uclrrr.ałłr Nr X|.i,7!lilł RaiJy Mirliskiej rr.

iałł*lr z dł, żr]i4-i0-01Jr, ze zilr. i*z. tJrz. trl.t-:j,

l,ilbLlskieg* z 2łl4r pcl:., ż351.,l j stan*rą.; lś.l§fi *
przezrraczeniu pcdstarrtrlrtnr - pcd zab;darłę
śród*itiską il*ieszkalltil - r:slugtlrvą}, §clł b*dorr.r
Ł:udrłku ok*łtl 189ltr.
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Lokal rniesr}ralrr}- łr, ż, połcźttr, ]!3 pi,!ri.lżć
bu<lr,nku. sllłdając1, sie z czlełe*]r pokoi, dłi txlr
kilr,.l,i*i. lłzlr:lrki z W,C., spiZarki i ktłrEterł ł-, ł:ł*zrtei

;łlrr icr,,liiilli uźytkosej l i8.53nr:, Iłiak prlIllics.,,c.reti

1:rz-rn*li;rtrr,*h do lokalu. Loka1 ł:h*raLterr,ziiję :;ę
przł.ci 9itl vnl staileil} 1ęchil icztll, n: {ereśc pr_łrr: ieszczejr
- kuclruia. łazienka - zĘ,rn) i podstarvo.ł,ynr
*13 lrdardętłr rł_vkończeri ia_ 1,I icnr chom ośc znaj dt{ e się
i}lt tereiię niechjęn|rr łriejsco*łrrr platlel}]
zagospodatorłaniit przestrzennego. Dla po§nż§zcili}
tefenrt zosiaIa rł,r,datra decl,zja o rł,aąltiLirłit
zabrtdorrv nr 67 2i]l7 z.28.06.2017r na przebrrdorr,ę i
znriałrę sposoŁru rtżr,tkot,an'a poirrieszcz*iria
strl,clron,egt,l z pa7§Znaczętiicti,: la cele lrrieszkaifi,]
(porviększelie loi.aiu nr 7}, Rok budclnr budvlii;i;
1 905,

i*łL{XX},łX} łł,
rY ł.rrt:

251.8ż3.0ł eł ,
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8,i7?,il0 zł
udział !ł,g.iln§ię.
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Lokal mieszkalny nr 6, poltrzr,lłll, na li piętrze
budylrku. składającv się z trrr-*lr pokoi, krlchłi.
łłzienki z W.C,, dlvriclr spiźarek i kcrytarza o łątlznej
po,1vierzchn i użrtkr.:r+,ej l. 0 8,24nr 2. B rak ponr i t-szcz*-ti
przynaleź.cr.,ch łlci iokalu, Lokal charekten,zilie si*
przeciętnr lrr slatii:ttl tec}rlicłr_v m ( kuchn i a. łazi eni-a
- zł,_rrn; i prxislax,orłłllr standardern rł"l kcłiczen ił.
Nienrclronrosc znajduje się na tereIrie nię-lrbjetvnr
trriejli:łrrrlił platetl zligi;spłdaicrvąnia
przt:§t,:zcnnęgo. Dla porr.r,ż_sżćgo ti: l,Ęlll,i z*stała
,lr,l,dana dec_vzja o rvanlnkgclr zabudr:ll,v *r t:7tżłl? z,
28.0ij.2łl7r lla ptzehLtłlorr.t i znriallę spcsc§lr
rrżytkorvania ponrie szizenia strychor,vego z
przeznaczentent tl:ł <;e| e lliieszkalnę (po,1viększe*ie
lokalu nr7), Rok Łiild,li,rr brrdl,lrku }905.
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Lokal mitszlialn}, nr 5, 1,,t:kłilt,lnl na l pigtrz*
bud-lłiku. składają*r, sig z d*-ilr:lr pokcli- liuchni i
przedpakojt rl iilcznej pou.ierzchni uż}tkolvej
42.,irrr:, Brat poirritłszcz*i: przynaleźtvti ćr: trtka1u,

l ok"l cillrrl lcn zttjc \l9 }lrzśrięUli nl 5l:!tl\,l11

teclrnicztlvln i podstarł,oill,nl §tandłrdęn}
.łvkłtlłz_*nił, Llklad fułkcionalnv prz.er:ięlłv
istlricj4 potrriese*zs3ia preclrrrrlric. !\i lriLal:: Ł:rak

iesi W.Ł].. satritariatB bl,ah .jłst rilrlnież Tv częś*iacli
rrspóllri,ch trieruclronrości - ,!, brrdlłrl*
girspoda lcz,vtn. któri ;ltlstai lrrbrtrzory. Pę.,,lączer: le
do istniejącej siei:i karializacji sarritanrej rłai*ż1,

rrrykonać rr,ę rrłasirvlir zaklesię. Nir,ruch<xłcśł;
znajrhrjc się tra obszarze częśeiorlo (-c::cśc ri:l., -1-],4.

clbrcb t ) ob_iętym Miej scorv., ni plalicm
z;tźospodalorł,ania przestzenilegc, l-icirr,l,a}a Rałlr,
MiejsŁiej i, Zarach N;: XXlX,'_i 1 '1); :. rlnia
l8,06,1997r istarrorvi tęfen tl iilukrji iolrro -

rrgrrldn icze-j z zabudor."a lrl it szkaln t} +raz ;,:abttdrr.ł,q

mieszk*lł* - usługcrrt1 pr,z-., tii, Fiłsiot,skiej, Dia
l,łzę_,ir:i łi*łr*&*irl+śłi *ic+Ł,j.r:lej ]vlPZP zostałr,
ri:,dał r- i} *sti]Fi: i ijL:- dętr. zi ę t,l n,antn kaclr zabrtd orr-,,

tOż,Oł}O,fił zt.
§ §iI:
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iłka1
54 815_0* zl
udział rv gnrncie

l,§{X},lX}eI

ić: + ]3.C*j.iź-i,_jl-ii]-€;a=--== 1 :-1:==ii_: :a]::_::;_] !j. F=,j;:i.-:i-, 5:i,:** 3



(dz.4.},'1. obręh lJ:
- }.{r l4l z 2§.l0.200_]r dla irrrres&cji polegające; tl*
hrr dłlrr i e zespolu 4 garazv sałnrłclradarłyoh :
- Nr ijó z żti.{}7.2łB9r dia inrvesfllcji polegającej **
dobudo,1varliu boksu gari}zu sa1lochodorł,ego do
zespołu 4 garaży;
- Nr l75 z L2.|Q.2łOt)r. decvzja ł,lłęĘłrrk*c!:
za budorr,ł plżf l] oszii{:a. Bll dr,łe l: §-;hł dł§,lll:, r,;lscł §
i-(i{l5r,

Pierwszy prz€targ odbędził; się lr drriu 17 listopada l$2lr. * goti:, lżłił rl s*li kł:r:ierencr,inei Urzędu
Miejskięeg Ę-Zaragh" Wadium wnie§i§ne tv \łalncie patskiej 1ł, \ł,\,sokości 10% ceny §},T!,oła§ezej nalęĘ
l§placic na koilto łrankorve Urzędil Miejskiego tv Zaraclr: PKO BP 34 lt};G 540? 000a 03{}2 0313 9{§4 do daia
12 listapłda 2*żlr. W przrpadku dok*lrania płałrości w for,.nle przęlcl\Łt bankcrvegc- lł?łate rvinna nastąpić
odporvieCiirio 1lczesllicj_ ttb1, została ujarł,niona §a rachufitril orgarrrzatola prlcli}rqu ttajpóźniej rv clnirr 12
listopada żtlżlr. lV Dłalc tll księgi rliełzrstej KW ZGląft}t§l?ó{}7J5. pro\yadzolle; dla nigr*ch{irrrośei -
Ań.vlerzystów 1$l5. \\pisal}e jcst i]gTaniclctlie §,rożpsru,ądzaniu nieruclronrością - Bud5łrek jest lłpisany do
ląestnt zalrvtliórv pod ru, 20i; i i 223!}. Przędnioto§,ff nicnichonrośc lr olna jcs1 od lłszelkich innvclr obciążeń rra
ręcz o§ób trzęcich i nie |est przedrniotcnr z,cborviąz_an. Foz,ostale nieruclronrości lrolne są od rłszelkich
obciaźeń na rzcQz osób trzccich i nie sa przcdmiotgm Jobłrviąz_aii. §pr;zedaz nieruchom*śei lokalax_r,ch
z$,olni+n{r jcst zpodatlitl VAT lł m.vśl ar|.43" ust. 1pkt t0usta$J zdnla li rnarca 20t)4r. opodalku ot1

lorvarow iusłrrg ( Dz. U. zż{)ż1 poz,68,5 ze zm.'}. Nól,wca przejmuje nieruchomośc rvstalrie istniejącini.
Osoba przlstępujaca do przętatgu porłinna zapoztać się z operatem szacunkorłł:n do§czĘcy§ lieruchoxości
araz Regtłlamiłle m .przetargow ntl sprzerlaż błb oddgnie v: uzl,t!łoll,ctltit, lriec,ł,.sre nienrchcłłłłści strłaowiqcych
wła.snłł.Śc (iłnin3, Zar1, rł._clahrsie miejskm. bedącl,mi do *,gladu u orsanizalora przetargrr, Przr,stąpienie do
przetargu ołnaęz,a Ńceptaclę q,łrul*lóu, i zasad okr"eślonl,ch rr Regtrlamirrie. Bunrristrzorr-i Miasta Zarv
prn,sluguje pral\,o złłrl,nlccia prz€ti}rgu bez rr,\,bralria nąbywcv i,dęruclłonrości. Sprarr1, do§,czące prn iączenia
lokalu dc irlslalacji r,1,odncj. kanali:acr,jrrcj. elcktncznej i ga;łolł,cj nab5 rl,ca rcguluje wę rvlas§,m zakresie. Jeśli
osobff ustalona iako nabl,rvca nierucilomości nie starvi się bcz usprar,viediirlicnin \1,\\\,ll1ac./otl\ln lrllelscl,}
i tennirue, sprzedalacv moze odstąpić od zarvarcia ;mo\lv, a 1Tpłacone l§adium aie będ;łe podlegać zrłrclcrvi.
Ogłoszenie o przetargu \Ęraz z treścią Regulałnżnu przetffi"gow na ,sprzedcłz lłłh ot{t{arzie w łtxytfd{}rl:tlł?ie v,ieczy-słe
ni€nrcholności stałtrłv,iryc,vch v,łasnesśc (inliny Zcłrt tl s,mill3,iL, łłlzłi,vkił,łr zcsiają ll,r,t-ieszolt§ ir. siedzibie
tirtejszego rir;łcłlu ill picrro} *raz zł.nri*szc;:ol1s *a nlie_iskie.! stronic ilrt.,rtrctorlc.j. \\1v11 ,zan,,pl oraz
lvBiuletr"nię Inlbrmacii Fubliczne1. rvrvll.bip,zan..pi ,1Ąi}.ciąg zcgłoszenia oprl_etargrr zasta.ie pcdiinr do
publiczncj u,iadoitości poprżez ogloszeirie rv prirsie. §zczegółowych inlbrmacji o przetargu uclziela: \łl,clzial
§6-tpgdańłi Nieruchomościami Architekturv i Zasoborv Komunalnvch Urzędrł Nliejskiego ir Zarach. poko;
ż i3b. tęl, 068 470 83 l9
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