
OGŁOSZENlE O PRZETARGU

wóJT GM|Nv LlNtEwo

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieo8raniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomoŚci niezabudowanych stanowiących własnoŚĆ

Gminy Liniewo, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach, lX zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w KoŚcierzynie prowadzi

księgę wieczystą Nr GDlE/00002573/2

Przedmiotem przetar8u są nieruchomości niezabudowane położone w miejscowoŚci Liniewo na terenie zabudowy letniskowej Wsi ,

przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Liniewo na cele zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone jako:

1. Działka nr geod. 9/30 o pow. 1223 m2,cena wywoławcza : 19.450,00 zł brutto ; Wadium :2.000,00 zł

2. Działka nr geod. 9l3L o pow. 1265 m2, cena wywoławcza : 20.100,00 zł brutto ; Wadium :2.000,00 zl

3. Dzialka nr geod. gl32 o pow. 1248 m2, cena wywoławcza : 19.8O0,0O zł brutto ; wadium :2.000,00 zł

4. Działka nr geod. 9133 o pow. 1245 m2, cena wywoławcza : 19.8O0,0O zł brUtto; Wadium :2.000,00 zł

5. Działka nr geod. 9134 o pow. 1249 m2, cena wywoławcza : 19.900,00 zł brutto ; Wadium :2.000,00 zł

6. Działka nr geod. gl35 o pow. 1395 m2, cena wywolawcza i22.2O0,0O zł brutto; Wadium :2.000,00 zł

Ceny wywoławcze zawierają należny podatek VAT.

Na wyżej wymienionych nieruchomościach nie ciążą obciążenia ani zobowiązania.

Przetarg odbędzie się 31 marca 2015 roku o godz. 10.30

w budynku Urzędu Gminy Liniewo przy ul. Dworcowei 3, w pokoiu Nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetar8u jest wplacenie wadium przelewem w wysokoŚci podanej powyŻej, odpowiednio do

poszczególnej działki (z podaniem numeru i miejsca położenia działki), W terminie do dnia 26 marca 2015 roku, na konto Urzędu Gminy

Liniewo Nr 48 8340 0oo1 o1oo 1876 2ooo 0003 Bank Spółdzielczy starogard Gdański /oddział Skarszewy, przy czym za datę Wpłaty

wadium uważać się będzie datę Wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg

zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaŻy

nieruchomości wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Liniewo,

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji 8runtów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w częŚci z uzasadnionej PrzYczYnY.

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Liniewo 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 w

pokoju Nr 11, Tel. (058) 687-85-26 oraz na stronie www.wrotapomorza.p|/pl/bip/eminv/liniewo.


