
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Żary ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu
nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim niezabudowanych nieruchomości
gruntowych.
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wieczystej
------------
Położenie

Opis i przeznaczenie
nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania
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1.

452/17
--------

(użytki – OFU,
OZU, KLASA –
ŁŁIII; RRIVa

-------
0,1040ha

------
ZG1R/00046300/5

---------
ul. Izerska

obręb 6

Nieruchomość gruntowa niezabudowana,
niezagospodarowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta,
zlokalizowana na obrzeżu zabudowy mieszkalnej Dostęp
do działki drogą gruntową utwardzoną tłuczniem. W
pasach ul. ościennych przebiegają podstawowe sieci
uzbrojenia podziemnego. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego
o zabudowie jednorodzinnej przy ul. Tatrzańskiej
uchwalonego uchwałą Nr XXII/42/96 Rady Miejskiej w
Żarach z dnia 25 września 1996r. (Dz. Urz. Woj.
Zielonogórskiego nr 19 z 17.12.1996r., poz. 181) działka nr
452/17, obręb 6 zlokalizowana jest w granicach terenu
oznaczonego symbolem F23UH-UR – tereny przeznaczone
pod budowę pawilonu usługowego / handel, rzemiosło
nieuciążliwe.

130.500,00 zł 1.500,00 zł

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 lutego 2022 r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 r. 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. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie
doliczony podatek od towarów i usług VAT stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685 ze zm.) obowiązujący w dacie sprzedaży
(aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Osoba przystępująca do przetargu powinna zapoznać się z operatami szacunkowymi dotyczącymi
nieruchomości, szczegółowymi ustaleniami MPZP dla danego terenu 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. 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

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


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


