
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - WOJT GMINY LINIEWO

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaź nize.j wymienionych nieruchomości nlezabudowanych stanowiących wlasność
Gminy Liniewo

Lp położęnie

dzialki
Numer
działki

powierzchnia

wm2
Nt księgi więczyste.i KW Opis nieruchomości Przęznaczęnię i sposób

zagospodarowania
wadium Cena

wywoławcza

l Liniewo 9l30 l223 GDlF,l00002s73lż Działka połozona na terenie
zabudowy letniskowej wsi,

Zabudowa turystyczna
indywidualna

2,000.00 zł l9,450.00 zł

ż Liniewo 9131 1265 GDIEl0000257312 Działka położona na terenie
zabudowy letniskowej wsi.

Zabudowa turystyczna
indywidualna

2.000,00 zł 20. l 00,00 zl

3 Liniewo 9l32 l 248 GD l E/00002573i2 Działka połozona na terenie
zabudowy Ietniskowej wsi.

Zabudowa turystyczna
indvwidualna

2,000.00 zł l 9.800,00 zł

4 Liniewo 9l33 l24_5 GD l E/00002573/2 Dzialka położona na tęrenie
zabudowy letniskowe.j wsi.

Zabudowa turystyczna
indywidualna

2.000.00 zł l 9.800.00 zl

5 Linięwo 9134 1249 GDlE/00002573/2 Dzialka położona na terenie
zabudowy letniskowej wsi,

Zabudowa turystyczna
indywidualna

2.000.00 zł l 9.900.00 zł

6 Liniewo 9135 l 395 GDlEl00002573lż Działka położona na tęrenie
zabudowy letniskowe.| wsi,

Zabudowa turystyczna
indvwidtralna

2.000,00 zł 22,200,00 zł

7 [,iniewo 9/50 l621 GDl F/000l9757/8 Dzialka połozona na terenie
zabudowy letniskoweJ wsi,

Zabudowa turystyczna
indvwidualna

2.000.00 zł 3l,600,00 zl

8 Garczyn 84l 23l5 GDlE/000l9780/8 Nieruchomośc
n iezabudowana przęznaazona
pod zabudowę

zabudowa
mieszkaniowo-
zagrodowej

5.000.00 zł 54, l 00.00 zł

9 Garczyn 842 2315 GDl E/00019780/8 Nieruchomość
n iezabudowana p rzęznagzona
pod zabudowę

Zabudowa
mieszkaniowo-
zagrodowe.i

5,000.00 zł 54. l 00.00 zł

l0 Garczyll 843 23l6 oDlE/000l9780/8 Nieruclromośc
niezabudowana przęznaczona
pod zabudowę

zabudowa
mieszkaniowo"
zagrodowei

5,000.00 zł 49.300,00 zł

ll Garczyn 844 23lĄ GDlE/000l9780/8 Nieruchomośc
n iezabudowana p rzęznaezona
pod Zabudowę

zabudowa
nrieszkaniowo-
zagrodowe.j

5,000.00 zł 54.000.00 zł

l2 0arczyn 845 2314 GDlE/000l9780/8 Nieruchonrość
n iezabr"ldowana przeznaczona
pod zabudowę

zabudowa
mieszkaniowo-
zagrodowej

5.000.00 zł 54.000.00 zł

l3 Ilownica 3 l 200 GDlEl000269l9lĄ Działka rolna niezabudowana Działka ro|na, brak
mie.jscowego planu

1.000,00 zł 5,940,00

Przetarg odbędzie się 4 sierpnia roku od godz,
przy ul. Dworcowej 3, w pokoju Nr 11.

10.00 w budynku Urzędu Gminy Liniewo

Ceny i,vywoławcze zawierają na|eżny podatek VAT. Na wyżej wymienionych nieruchomościach nie ciązą obciązenia ani zobowiązania,

Warunkiem przystąpienia do przetargujest wplacenie wadium przelewem w wysokości podane.j powyźej, odpowiednio do poszczególnej działki (z podaniem numeru i

mie.jsca położenia działki), rv terminie do dnia 1 sierpnia 2016 roku, na konto Urzędu Gnliny Liniewo Nr 48 8340 0001 0l00 l876 2000 0003 Bank Spóldzielczy
Starogard Gdański loddział Skarszewy, przy czym za datę wpłaty wadium uwżac się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego, Wadium wpłacone przez
uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczonę na poczet ceny nabycia nieruchomości, W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedazy
nieruchomości wadiunr przepada narzęQzUrzędu Gminy Lintęwo.

Nabywca nieruohomości ponosi koszty sporządzenia aktLr notarialnego.

Nieruchonlośc sprzedawana na podstawie danyclr z ewidencji gruntów. wznorł,ienie i okazanie granio na koszt istaranięm nabywcy

Zastrzegasię prawo odwołania lub unięwżnienia przetargu w całości lub r.v części z uzasadnionej przyczyny,

Szczegółowe infbrrnacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskac i,v Urzędzie Grniny Liniewo 83-420 Liniewo ul, Dworcowa
687-85-26 oraz na stronie www.liniewo.pl.
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