
ZśRZĄDZE\aIE NR wĄ.{x}50.ż24.?t21
§URit{l§TRZA MIĄ§TA ZARY

z dnia żż pazdr_ierłlka 2Bż1 r.

w sprawie ogłoszenia traeciego przetargu ustnego nieograniłzsn€s na sprzedaź z zasobu nitrutŁtmgści
Gminy Zary o statusie mĘskirn zatludołvanej nierrrch*mośei grunto*,ej craz lł*_vu fiaezenia komisji

przetargowej,

Na podstarrie art. 25. iiri. 39 ust, ? i art. 4{} rłst. 1 pkt 1 Ustalv1 z rlnin 2l siery*ia t?97 r. * gosp*dilrcc
:ricru,chcm*ściami (Dz. U. rX}żOr, poz, t99$. z,ż{JŁt}r. poz,202{i" z2fl?lr. p*z. i1" po.ł.33'l. paz, l5-it.
poz" 1,iłi1) §tś ust. JRozporzadzerria Rad1, Ministróu zdnia 14ryrzesrria 2ij{]4r. 1§spralr;lę spr:słł:ł: i*l,bu

co ilastępi{*.

§ l. ołlłsrl stę itl'cct i]rzetarg trstllr tticograniczonr na sprrcdłz ,, zasobtt niclucholllosci cnllnr Zart
o stalusie nTiejskinr zabudcr,rarre.; nien:clronrości gruntorve1. r,,,_r,kazałrej rr zaląezrriku nr l d* ni*iejszego
zazqdlenił.

§ źt Wr,łr*cza sic komisje do przeprolr adzenił prze- largu rr skladzie:

1. Marek hvielv przervcdniczacl

2" Izabęla Kukuc - członek

3. Joaxra Choniik członęk

4. Karolirra WercholŃ * czlonek

_§. Krrr-sztcf Kotriecpolski , czlcxrek

§ 3- Zarządzenie rv§lrodżi rł zl"cie z dnie.m podpisania.

Brrrmistrz

1-1§anuta Madej
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Załąeznik do zarządzenia §jr WA.$lij*.224,2t}2 t

Btrnilsu,za ]\{ iast a Zan

z,dnia22 października 2{}21 r.

Oglasza się trzeci przetarg ustny nieograniezony na spnedaż z zasobu *ieruthomgśei Gniny Zary
o statusie nriejskim zabrrdowanej nienrthonrośd gru ntoxej.

Pierwszy przetarg odb_vł sio rł drdu 19 maja żażlr.
§rngi p*etarg odbl ł sie lv dniu 2J czerwca 2O21r.

Trzeci przetarg r:dbędzie się rv dnitr 15 grudnia 20żlr. o qodz, 10|i'r rv sali k§}ierclrc}:iłei Urr,cdrl
N{ieiskiego rv Zarach" Wac|ium łłiesione w walucie polskiej ę,rn-sokości t0"h ceny w3r,t,olawczej naleĄ,
rvpłacić na konto bankot,e Urzędu Miejskiego rr Zarach: PKO BP 31Ńża 5402 $0{X} 0302 03t3 9t}94 da dnia
10 grudnia ż021r. trV prr,l,padku dokonania platności lv formie przclerrri banliowego- rvpłata rłinna nasl;lpić
odporviedrrio ivcześniej, abr. została ujalvniona na raclrun}iu organizatora przetargtl naiprrźniej w dniu lt}

gruclnia żałr. W dzjale ltl księgi wiecą,,stej KW ZGtRl()0a4769012 rvpisanc sa ograniczone pfa\l,a rz§czowę-
nieodpłatrra i irieogratliczona 1v czasię sluzebność gruntor,r, a srvobodnego przejścia i przejazdu przez dziallłę nr
153/2 na rzęcz ka:żdłczosnego ivlaściciela bądz rrĄ,tlrowrrika clzialki nr 1_5_i/_i. tak dłrrgo ta_k to będzre
koniecz-ne_ pasem ziemi o dlrrgości 8,15tn, bicgtracvrn przr- graruc\ z dzia-Itrrą nr l5,1 oraz nieodpłatna służebnośc
gntntorva polcgalqca na prarvie przejścia i przcjazdu przez działkę l32/l ustanorvi*na narzęcz kazclocz-esneg+

rł]aściciela lub uż1.,t}iorł,nika dzialki nr l42!l. Preednriotor.va nięruclromość rvolna jest od u-szclkich ir:n;'*h

obciąźeń na rz§cz łrsol,r trzecich i nie jest przednricłlem z-obo*iąl-nń. Sprzedaz nieruchonrości zrvolaiorra jcsl
z pcdatku VAT rl rrrvśl art. 43. ust. t pkt l0 ustarłl z dnia l1 merca 2{}04 r. o pr:datku od tor,varórł i usług(
I}z, U r.2L!2l poz.68,5 łq łr."'|, Nab_vrlc* przejmuje nieru*,lrcmość rr slnnie is&rie.jąc_r,m. Osoba przr,.rtepujaca
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Nieflrclromoś* pJ,Ll!1to1\,a o kszta lci* zllliźorrl.nr
do trapezu" złibuilorvała:
- liudvrrl,:iem niieszkiii*vrn wie1rllokł]*\ia,nr o
por.r,ierzclinr u?.l,tkorvej 74 1,8m:
rv*lrroslojący n1. §} i]udrxf .111_1,m tr\, tc*iulłiogii
traclr,c1,_jnej i: iitltich kondvgl*cjr.łch
riadzierirNch, Budl,nek rą,, części
zderl a stllrv any, zniszc.zone in stalałj e. rv czgśł i
porniesz*zcń rozebrarre zostalr pi c;e kuclrenrre
i kal]tlll,e" sttłlarka i podlclgi ilr: ri.rraianr,. §nki
iio ponorłłrego rvtkonania, dach burlt,r*iu ilo
rr_łmiaq, irLlr prze1ozerria, rok rł-trł9<rryv brrd1ł}iu
- przed i93,jr."
- 1.,,,]..-1-;^* - ;.*. ;.".1-" 1-.lm 1-o,1łn.l. 1 llt,.zrm \

232.50$,00 zł 2.5{}0,0łzl
ul" Żagańska 6tr

łl,;ręh 3
z pomieszczeniarili lV C. o por,r,ierzclrrri
ua:,tk<;rłej 33,1m:, pafieios.i;rn_
lvahr,,lsto.j ąc1,1t. zrr:alizorvanvnl }1j tcchnoiogii
tradr,er.iqej Bułlvnki clbecnie nię*zlvtkrrułrre,
Teren rlzialki 1łlłski poclrlionr r." iii*n:nł*
pi;Ł:łłcnurr. ;:iezagospr,:dar§*ran1, i:rrilrśrrię§
rcśiirrnością lriill,iaśtą i 1xłjeelr nczvni
iirze,.l ami W pasi* rrlicy przcbicga ją

ptrłlstailorve sieci uzbrtlcnia podziemlrego,
Nicrrichonrl_:ść zriajduje -oig na tererrię
nierłbjętlllr rrriejscr:rlln plane*l
zagirslrcdarorr.,ał:iir prz§§trzcnnegrr. Dla
palr1rższęeo te:enu nie zastała rłjrt,nlcz rłldana
decvzia * rąaninkach z*brrdcrłl.-.
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do przetargu porvinna zaponrać się z operatem szacunko*1,m dclĘ-c;rącr,nr nieruchomości oraz, Regul.tłłłlinem.
przeirłrgiłlł łrrł sprzedaż lub oddmię v,ttĄ:filę;lyilnie v,ieczyste nienlchomo,rci sttłłlowiqc,vch w,łasnaśc {łniltl,
ZłłĄ,rsł;t{t{?łsj€ łl.!łlskiłłł, będ;rąn:i do lvgladu uorganizatora przetargu. Prrystąpieaie do pr;{eti}r8u ozfiacza
akccpta*ję rłarunliorv izasad okr*ślanlch rvRegulaminie. Burnrrstrzorri Nliasta Zary prr,lsfrrgrrje prarvo

zanrl,rrięcia Frz§iargu bez ł,rl.brania nabl,rl§r. nięąlchonrcści. Sprarł1, dłtl,czace przłtrączenia'brrdvn}iu do
instalacji rvodnej, kataltz*clil*j. elellłczne3 1gazolrej nabłrvca rcptĘe rrć rllasnvnr zakresie. jeśii osoba
ustalcna jako nabl.rvca łięntclronrości nie starvi się bez uspralłicdiiuięr:ia l\ 1\},7l1i]czollrłr mie_lscl-i t lcnrtini*.
sprzedaj+c1, moze odstąpić od łarrarcia umolw. a r,vpłacone rr adlum nie będzie podiegac z.rvrotorvi. Ogioszenie
o przetargu 1\ lal z treścia lłagułalłłi;ttł przet{łrg(iw łltł sprzt:łła: hłh odrl.ułlię yę, ll:*-łkłvałzie u:itcn,-ttt
nienłcźzłlności stałlł}v]iqc7,ch w!ł_l1711!a': {}nin1, Zary tl srąhł:!ł łłliĄsliłn zostai4 lłl"rviesz*łrę rv siędzibię
trĘszego urzędu itt pietroi oraz zalnieszczone na mic;skiaj stronie i*ernetorrej. }Tl§l§.zal},,pl oraz
rv Bir*ę§;nie Infcrmacji Pirblicmcj: ilłvrr.bip.zan..p1. Ę"-ciąg zogloszenia oprz.etłrgu r,ostaje podłrr1" do
pulrllcrn*j rriadomości pcprzez ogłoszenie rr,prasi*. Szczegółłrł-ych intbrnrłtji o przetargu rrdziela: tr\rl,dz-ial

Gospodal,i;i }dięruchonrościami Architęktun i Zasołrórv Komunainl,clr Urzgdrr Miejski*go rl Zaraclr. pcko1
2l3b. tet. $68470 83 19
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