
OGŁOSZENIE O PRZETARGU _ WOJT GMINY LINIEWO
Ogłasza kolejnY Przetarg ustnY nieograniczony n a sprzedłz, nizej wynienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własnośó

Przetarg odbędzie się 30 września 2019 roku od godz. 9.00 w budynku U."ęd" G"rtĘ, Lt.ri"*"
przy ul. Dworcowej 3, w pokoju Nr 11.

NieruchomoŚĆ sPrzedawananapodstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic n osź i staraniem nabywcy

Zutlzega się Prawo odwołania lub uniewaznienia przetargu w całości lub w części z uzasadnionej pr

szczegółowe informacje w sprarłie przedmiotowego przętargu można uzyskać w urzędzie Gminy
l 1, Tel, (058) 68'| -85-26 oraz na stronie www.liniewo.pl.

83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 w pokoju Nr

Liniewo, 30.08.20l9 r

WójtGm

dr Miro

CenY wYrroławcze zawierają nalezny podatek VAT. Na wyzej qłnienionych nieruchomościach nie ciqżą obciązenia arri zobowiązania. WaruŃiem
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości podanej powyżej, odpowiednio do'poszciególnej działki (z poclaniem numeru i
miejsca połoŻenia działki), w terminie do dnia 26 łvrzeŚnia 2019 roku, na konto Uizędu Ćminy Liniewo Nr 48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 Bank
SPÓłdzielczY Starogard Gdański /oddział Skarszewy, przy ct:]rlrr zadatęwpłaĘ wadium uwżać się będzie datę wpłltu pieniędzy na konto sprzedającego.
Wadium wPłacone Przez uczestniką który wYgra przetarg zostanie zaliczoię ni poczet ceny nabycia nieruchomośii. w przypadku uchylenia się przez tę
osobę od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wadium przepadanarzeczUrŹędll Gmin} Liniewo.

Nabyrrca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia altu notarialnego.

Gminy Liniewo,

Lp położenie

dzińki
Numer
dzińki

powierzchnia
Wm'

Nr księgi wieczystej
KW

Opis nieruchomości Przęznaczęnie i sposób
zagospodarowania

wadium Cena
w}rłoławcza

Guczyn 842 2315 GDlE/00019780/8 Nieruchomość
niezabudowana
przeznaczonapod
zabudowę

Zgodnie zplut
zagospodarowania
przestrzennego teren
przeznaczony na cele
zabudowy
mieszkaniowo-
zagrodowej

5,000,00 zł 55.000,00 zł

2 Garczyn 843 2316 GDlE/000l9780/8 Nieruchomość
niezabudowana
przeznaczonapod
zabudowę

Zgodnie zplan
zagospodarowania
prZestrzennego teren
przeznaczony nacele
zabudowy
mieszkaniowo-
zagrodowej

5 000,00 zł 52.000,00 zł

J Guczyn l6213 2500 GDlE/00019780/8 Nieruchomość
niezabudowana
przeznaczonapod
zabudowe

Zgodnie zplul
zagospodarowania
przestrzęnnego teren
przeznaczony nacele
zabudowy
mieszkaniowo-
zagrodowej

7.000,00 zł 69.000,00 zł


