
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości
Gminy Żary o statusie miejskim zabudowanej nieruchomości gruntowej.
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Nieruchomość gruntowa o kształcie zbliżonym
do wydłużonego prostokąta, dłuższym bokiem
przylegająca do drogi. Teren działki płaski
pochylony w kierunku zachodnim,
niezagospodarowany porośnięty roślinnością
trawiastą i pojedynczymi drzewami. Dostęp do
działki przeciętny dla ruchu kołowego.
Budynek mieszkalny parterowy, wolnostojący,
wybudowany przed 1939r w technologii
tradycyjnej, zaniedbany, w części
zdewastowany, nieużytkowany, o pow.

użytkowej 76,9m2.. Stan techniczny -
przeciętny, w zakresie części instalacji - zły,
standard wykończenia - podstawowy.
Nieruchomość znajduje się na terenie
nieobjętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dla
powyższego terenu nie została również wydana
decyzja o warunkach zabudowy.

150.000,00 zł 1.500,00zł

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 Lutego 2022r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Żarach. Wadium wniesione w walucie polskiej w wysokości 10% ceny
wywoławczej należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Żarach: PKO BP 34 1020
5402 0000 0302 0313 9094 do dnia 22 kwietnia 2022r. W przypadku dokonania płatności
w formie przelewu bankowego, wpłata winna nastąpić odpowiednio wcześniej, aby została
ujawniona na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2022r. W dziale III
księgi wieczystej KW ZG1R/00047444/3 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe -
NIEODPŁATNA I NIEOGRANICZONA W CZASIE SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA
POLEGAJĄCA NA PRAWIE SWOBODNEGO PRZEJŚCIA I PRZEJAZDU DO DZIAŁKI NR
494/2 NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA LUB UŻYTKOWNIKA DZIAŁKI NR
494/2, PRZEDMIOT WYKONYWANIA - dz. nr 494/1; NIEODPŁATNA I NIEOGRANICZONA
W CZASIE SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE SWOBODNEGO
PRZEJŚCIA I PRZEJAZDU DO DZIAŁKI NR 490/2 NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO
WŁAŚCICIELA LUB UŻYTKOWNIKA DZIAŁKI NR 490/2, PRZEDMIOT WYKONYWANIA
- dz. nr 490/1. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich innych obciążeń na rzecz osób
trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT
w myśl art. 43, ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2021 poz. 685 ze zm.). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba
przystępująca do przetargu powinna zapoznać się z operatem szacunkowym dotyczącym
nieruchomości oraz Regulaminem przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim, będącymi do wglądu
u organizatora przetargu. Przystąpienie do przetargu oznacza akceptację warunków i zasad
określonych w Regulaminie. Burmistrzowi Miasta Żary przysługuje prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania nabywcy nieruchomości. Sprawy dotyczące przyłączenia budynku do instalacji
wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej nabywca reguluje we własnym zakresie. Jeśli osoba



ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym
miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie
podlegać zwrotowi. Ogłoszenie o przetargu wraz z treścią Regulaminu przetargów na sprzedaż lub
oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary o statusie
miejskim zostają wywieszone w siedzibie tutejszego urzędu (II piętro) oraz zamieszczone na
miejskiej stronie internetowej: www.zary.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.bip.zary.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje podany do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie w prasie. Szczegółowych informacji o przetargu udziela: Wydział
Gospodarki Nieruchomościami Architektury i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Żarach, pokój 213b, tel. 068 470 83 19

http://www.bip.zary.pl/

