
URZAD GMiNY ZAGAN 
ul. Armi i Krajowej 9 

68 - 100 Z A G A N 
tel. 68 458 48 00, lax 68 377 23 36 

avfzi^ 'SVo] ewodzki 
w Gorzowie Wlkp. 
ul. Jagiellonczyka 8 

Nasz znak: GKR.6840.21.2019 
Zagan,dnia2019.09.12 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zagospodarowaniu 
nieruchomosci Skarbu Panstwa przej^tych od.wojsk Federacji Rosyjskiej 
/ Dz. U nr 79 poz.363 z p6z. zm. /, Urz^d Gminy w Zaganiu w zalqczeniu przesyia 
zarz^dzenia Wojta Gminy Zagan nr 88/19, 87/19, z dnia 11 wrzesnia 2019 r., oraz 
ogioszenia o przetargach na sprzedaz nieruchomosci prosb^ o ich publikacj? od dnia 
16.09.2019 r. przez okres 14dni. 
Po zdj?ciu w/w ogloszen prosi si^ o odeslanie ich wraz z adnotacj^ o terminie 
wywieszenia. 



URZAD GMINY ZAGAN 
v\. Arrnii Krajowej 9 

6 8 ^ ^ - iiAGAN O G L O S Z E N I E O P R Z E T A R G U 
tel. 68 453 4ii 00, lax 68 377 23 36 

Wojt Grainy Zagaii 
oglasza 

ustny przetarg eieograniczoEy 

na sprzedaz nieruchomosci z zasobu nieruchomosci gminy poiozonej we wsi Tomaszowo 
oznaczonej wg ewidencji gruntow nr dziaiki 1151/1 opow. 0,2011 ha, niezabudowanej 
Dla nieruchomosci S^d Rejonowy w Zaganiu Wydzial Ksi^g Wieezystych prowadzi 
Ksi?g? Wieczyst^ K W nr ZGlG/00025 901/5. 
Nieruchomosc jest wolna od wszelkich dhigow i obci^zen. 
Nieruchomosc wyznaczona do sprzedazy Zarzqdzeniem Wojta Gminy Zagan 
nr 60/19 z dnia 24 lipca 2019 r. 
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagan nieruchomosc posiada sjonbol 
5 MN i zapis tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Cena nieruchomosci wynosi 78 486,00 zl. i obejmuje nalezny podatek VAT / 23% / 
Wadium zostalo ustalone w wysokosci 20 % ceny wywolawczej co stanowi 15 697,20 zl, 
ktore nalezy wpitacic na konto Urz^du Gminy Zagan oznaczone 
nr 96 109025580000000640000142 BZWBK SA Oddziat Zagan do 30.09.2019 r. przy 
czym data wpiywu kwoty wadium na rachunek Urz^du Gminy Zagan nie moze bye 
pozniejsza jak okreslony termin wplywu wadium. 
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia si? uczestnika ktory 
przetarg wygral od zawarcia umowy. 
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygral, zalicza si? na poczet 
ceny nabycia nieruchomosci. 
Termin uiszczenia ceny sprzedazy uplywa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, 
zostanie on ustalony najpozniej w ci^gu 21 dni od dnia rozstrzygni?cia przetargu. 
Przetarg odbf dzie si§ 03.10,2019r. o godz. 10°" w siedzibie Urz?du Gminy 
w Zaganiu ul. Arrnii Krajowej 9 tel. 068 458 48 11. 
Wojt Gminy ZagaA zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu z podaniem 
uzasadnionej przyczyny. 

Zagan, dnia 2019.09.11 

mczihk . 



URZAD Gl'-riNY 2AGAN 
ul. Armi i i';; ajow9j 9 

68- 100 Z A G A N 
tel. 68 458 48 0-^. ia ,̂ 68 377 23 36 

O G L O S Z E N I E O P R Z E T A R G U 

Wojt Gminy Zagan 
oglasza 

uistny przetarg nieograniczony 

na sprzedaz nieruchomosci z zasobu nieruchomosci gminy polozonej we wsi Tomaszowo 
oznaczonej wg ewidencji gruntow nr dziaiki 1151/2 opow. 0,2074 ha, niezabudowanej 
Dla nieruchomosci S^d Rejonowy w Zaganiu Wydziai Ksi^g Wieczystych prowadzi 
Ksi?g? Wieczyst^ K W nr ZGlG/00025 901/5. 
Nieruchomosc jest wolna od wszelkich dhigow i obci^zen. 
Nieruchomosc wyznaczona do sprzedazy Zarzqdzeniem Wojta Gminy Zagan 
nr 61/19 z dnia 24 lipca 2019 r. 
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagan nieruchomosc posiada symbol 
5 M N i zapis tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Cena nieruchomosci wynosi 80 934,00 zl. i obejmuje nalezny podatek VAT / 23% / 
Wadium zostalo ustalone w wysokosci 20 % ceny wywolawczej co stanowi 16 186,80 zl, 
ktore nalezy wpiacic na konto Urz^du Gminy Zagan oznaczone 
nr 96 109025580000000640000142 B Z W B K S A Oddzial Zagan do 30.09.2019 r. przy 
czym data wplywu kwoty wadium na rachunek Urz^du Gminy Zagan nie moze bye 
pozniejsza jak okreslony terrain wplywu wadixim. 
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia si? uczestnika ktory 
przetarg wygrai od zawarcia umowy. 
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygrai, zalicza si? na poczet 
ceny nabycia nieruchomosci. 
Terrain uiszczenia ceny sprzedazy upiywa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, 
zostanie on ustalony najpozniej w ci^gu 21 dni od dnia rozstrzygni?cia przetargu. 
Przetarg odbfdzie si? 03.10.2019r. o godz. 10̂ ^ w siedzibie Urz?du Gminy 
w Zaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 068 458 48 11. 
Wojt Gminy Zagan zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu z podaniem 
uzasadnionej przyczyny. 

Zagan, dnia 2019.09.11 



URZ4D GMINY ZAGAN 

68 -''io^o'^" ^'^^T!i^. - O G L O S Z E N I E O P R Z E T A R G U 
—; — ^ A l j r A N 

tel. 68 458 48 00, l^TdSWrnlE 
Wojt Gminy Zagan 

oglasza 
ustny przetarg nieograniczony 

na sprzedaz nieruchomosci z zasobu nieruchomosci gminy poiozonej we wsi Tomaszowo 
oznaczonej wg ewidencji gruntow nr dzialki 1151/3 opow. 0,2116 ha, niezabudowanej 
Dla nieruchomosci S^d Rejonowy w Zaganiu Wydzial Ksi^g Wieezystych prowadzi 
Ksi?g? Wieczyst4 K W nr ZGlG/00025 901/5. 
Nieruchomosc jest wolna od wszelkich dhigow i obci^zen. 
Nieruchomosc wyznaczona do sprzedazy Zarzqdzeniem Wojta Gminy Zagan 
nr 62/19 z dnia 24 lipca 2019 r. 
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagaii nieruchomosc posiada symbol 
5 M N i zapis tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Cena nieruchomosci wynosi 82 595,00 zl. i obejmuje nalezny podatek VAT / 23% / 
Wadium zostalo ustalone w wysokosci 20 % ceny wywolawczej co stanowi 16 519,00 zl, 
ktore nalezy wplacic na konto Urz?du Gminy Zagan oznaczone 
nr 96 109025580000000640000142 BZWBK SA Oddziai Zagan do 30.09.2019 r. przy 
czym data wplywu kwoty wadium na rachunek Urz^du Gminy Zagan nie moze bye 
pozniej sza j ak okreslony termin wplywu wadium. 
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia si? uczestnika ktory 
przetarg wygral od zawarcia umowy. 
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygral, zalicza si? na poczet 
ceny nabycia nieruchomosci. 
Termin uiszczenia ceny sprzedazy uplywa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, 
zostanie on ustalony najpozniej w ci^gu 21 dni od dnia rozstrzygni?cia przetargu. 
Przetarg odb^dzie si§ 03.10.2019r. o godz. 10̂ " w siedzibie Urz?du Gminy 
w Zaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 068 458 48 11. 
Wojt Gminy Zagan zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu z podaniem 
uzasadnionej przyczyny. 

Zagan, dnia 2019.09.11 

Leszek (/chrymchuk 



URZAD GMINY ZAGAN 
ul. Armi i Krajowej 9 

fe f 68^58 48 00, ^.1%^^?, O G L O S Z E N I E O P R Z E T A R G U 

Wojt Gminy Zagan 
oglasza 

ustny przetarg nieograniczony 

na sprzedaz nieruchomosci z zasobu nieruchomosci gminy polozonej we wsi Tomaszowo 
oznaczonej wg ewidencji gruntow nr dziatki 1151/4 opow. 0,2159 ha, niezabudowanej 
Dla nieruchomosci Sqd Rejonowy w Zaganiu Wydziai Ksiqg Wieczystych prowadzi 
Ksi?g? Wieczyst^ K W nr ZGlG/00025 901/5. 
Nieruchomosc jest wolna od wszelkich dhigow i obci^zeh. 
Nieruchomosc wyznaczona do sprzedazy Zarzqdzeniem Wojta Gminy Zagan 
nr 63/19 z dnia 24 lipca 2019 r. 
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagan nieruchomosc posiada symbol 

•5 MN i zapis tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Cena nieruchomosci wynosi 84 194,00 zL i obejrauje nalezny podatek VAT / 23% / 
Wadium zostalo ustalone w wysokosci 20 % ceny wywolawczej co stanowi 16 838,80 zl, 
ktore nalezy wpiacic na konto Urz?du Gminy Zagan oznaczone 
nr 96 109025580000000640000142 BZWBK SA Oddzial Zagan do 30.09.2019 r. przy 
czym data wplywu kwoty wadium na rachunek Urz?du Grainy Zagan nie moze bye 
p6zniejsza jak okreslony terrain wptywu wadiura. 
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia si? uczestnika ktory 
przetarg wygrai od zawarcia umowy. 
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygrai, zalicza si? na poczet 
ceny nabycia nieruchomosci. 
Terrain uiszczenia ceny sprzedazy upl5^a w dniu zawarcia uraowy przed jej spisaniera, 
zostanie on ustalony najpozniej w ci^gu 21 dni od dnia rozstrzygni?cia przetargu; 
Przetarg odb?dzie si? 03.10.2019r. o godz. 10'*̂  w siedzibie Urz?du Gminy 
w Zaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 068 458 48 11. 
Wojt Gminy Zagan zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu z podaniem 
uzasadnionej przyczyny. 

Zagan, dnia 2019.09.11 



URZAD GMINY ZAGAN 
ul. Armi i Krajowej 9 

68 • 100 Z A G A N 
tel. 68 458 48 00, fax 68 377 23 36 O G L O S Z E N I E O P R Z E T A R G U 

Wojt Gminy Zagan 
ogtasza 

ustny przetarg nieograniczony 

na sprzedaz nieruchomosci z zasobu nieruchomosci gminy poiozonej we wsi Tomaszowo 
oznaczonej wg ewidencji gruntow nr dzialki 1151/5 opow. 0,2149 ha, niezabudowanej 
Dla nieruchomosci S^d Rejonowy w Zaganiu Wydzial Ksiqg Wieezystych prowadzi 
Ksi?g? Wieczyst^ K W nr ZGlG/00025 901/5. 
Nieruchomosc jest wolna od wszelkich dhigow i obciqzeh. 
Nieruchomosc wyznaczona do sprzedazy Zarzqdzeniem Wojta Gminy Zagan 
nr 64/19 z dnia 24 lipca 2019 r. 
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagan nieruchomosc posiada symbol 
5 M N i zapis tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Cena nieruchomosci wynosi 83 825,00 zl. i obejmuje nalezny podatek VAT / 23% / 
Wadium zostalo ustalone w wysokosci 20 % ceny wywolawczej co stanowi 16 765,00 zl, 
ktore nalezy wplacic na konto Urz^du Gminy Zagan oznaczone 
nr 96 109025580000000640000142 B Z W B K SA Oddziai Zagan do 30.09.2019 r. przy 
czym data wplywu kwoty wadium na rachunek Urz^du Gminy Zagan nie moze bye 
pozniejsza jak okreslony termin wplywu wadium. 
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia si? uczestnika ktory 
przetarg wygral od zawarcia umowy. 
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, ktory przetarg wygral, zalicza si? na poczet 
ceny nabycia nieruchomosci. 
Termin uiszczenia ceny sprzedazy uplywa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, 
zostanie on ustalony najpozniej w ci^gu 21 dni od dnia rozstrzygni?cia przetargu. 
Przetarg odbfdzie si? 03.10.2019r. o godz. ll"" w siedzibie Urz?du Gminy 
w Zaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 068 458 48 11. 
Wojt Gminy Zagan zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu z podaniem 
uzasadnionej przyczyny. 

Zagan, dnia 2019.09.11 

0\JT 
Odhryrhczuk 



Zarz^dzenie Nr ̂ V/19 
Wojta Gminy w Zaganiu 
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. 

w sprawie ogioszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia. 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o saraorz^dzie grainnyra t j . 
z dnia 22 lutego 2019-r. ( Dz.U z 2019 r. poz. 506), art. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. 
0 zagospodarowaniu nieruchoraosci Skarbu Panstwa przej?tych od wojsk Federacji Rosyjskiej 
(Dz.U. 79 poz. 363 z poz. zra.) art. 35, 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchoraosciarai t j . z dnia 25 pazdziemika 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), § 3 ust.l, § 4 
ust. 2 Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchoraosci t j . z dnia 25 wrzesnia 2014 r. 
(Dz.U. z2014r. poz.1490) 

zarzqdza si? co nast?puje: 

§1-
przeznacza si? do sprzedazy w trybie przetargowyra nieruchomosc niezabudowan^ b?d4cq. w 
gminnym zasobie nieruchomosci polozon^ w wsi Tomaszowo oznaczonq. munerem dziaiki 
1/120 o pow. 0,4052 ha. 
Zgodnie z raiejscowyra planera zagospodarowania przestrzennego raiejscowosci Toraaszowo 
dla nieruchomosci wyznaczona zostala ftinkcja 55 MN, M W - tereny zabudowy mieszkaniowej 
j ednorodzinne i/lub wielorodzinnej. 
Dla nieruchomosci S^d Rejonowy w Zaganiu Wydziai Ksi^g Wieczystych prowadzi ksi?g? 
wieczyst^ KW nr ZGlG/00025 901/5. 
Cena nieruchomosci okreslona zostala na kwot? 124 812,00 zl i obejmuje nalezny podatek 
VAT. 

§ 2 . 
Osobom ktorym na podstawie art.34 ust.l pkt.l i 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciarai 
przyshiguje pierwszehstwo w nabyciu nieruchomosci raog^ skorzystac z przysluguj^cego 
pierwszenstwa jezeli zloz^ wniosek o nabycie nieruchoraosci w terrainie nie krotszyra niz 
6 tygodni licz^c od dnia wjrwieszenia wykazu, czyli do dnia 05.11.2019 r. 
Wadium ustala si? w wysokosci 20% ceny nieruchoraosci. 

§3 . 
Wykonanie zarz^dzenia powierza si? kierownikowi referatu gospodarki koraunalnej, rozwoju 
1 nieruchomosci. 

§4 . 
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 



Zarzqdzenie Nr S2/19 
Wojta Gminy w Zaganiu 
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. 

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia. 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym t j . 
z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 506), art. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. 
0 zagospodarowaniu nieruchomosci Skarbu Pahstwaprzej?tych od wojsk Federacji Rosyjskiej 
(Dz.U. 79 poz. 363 z poz. zm.) art. 35, 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomosciami t j . z dnia 25 pazdziemika 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), § 3 ust.l, § 4 
ust. 2 Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci t j . z dnia 25 wrzesnia 2014 r. 
( Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) 

zarz^dza si? co nast?puje: 

§ 1 . 
przeznacza si? do sprzedazy w trybie przetargowym nieruchomosc niezabudowan^ b?d^C4 w 
gminnym zasobie nieruchomosci polozon^ w wsi Tomaszowo oznaczon^ numerem dzialki 
1/121 opow. 0,3244ha. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Tomaszowo 
dla nieruchomosci wyznaczona zostala funkcja 55 MN, M W - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinne i/lub wielorodzinnej. 
Dla nieruchomosci S^d Rejonowy w Zaganiu Wydzial Ksi^g Wieezystych prowadzi ksi?g? 
wieczyst^KWnr ZGlG/00025 901/5. 
Cena nieruchomosci okreslona zostala na kwot? 100 215,00 zl i obejmuje nalezny podatek 
VAT. 

§ 2 . 
Osobom ktorym na podstawie art.34 ust.l pkt.l i 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami 
przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci mog^ skorzystac z przysluguj^cego 
pierwszenstwa jezeli zloz^ wniosek o nabycie nieruchomosci w terminie nie krotszym niz 
6 tygodni licz^c od dnia wywieszenia wykazu, czyli do dnia 05.11.2019 r. 
Wadium ustala si? w wysokosci 20% ceny nieruchomosci. 

§ 3 . 
Wykonanie zarz^dzenia powierza si? kierownikowi referatu gospodarki komunalnej, rozwoju 
1 nieruchomosci. 

§4 . 
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

W 


