OGŁOSZENIE O PRZETARGU

_

WOJT GMINY LINIEWO

Ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzeóużniżęj wymienionych nieruchomości położonych w obrębie Płachty
niezabudowanych stanowiących własnośćGminy Liniewo,

powięrzchnia

Lp

położenie

działki

Numer
działki

wm-

l

Płachty

13I/I,7

21

45,7

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób
zagospodarowarria

Wadium

Cena
wywolawcza

GDlE/000l8697i2

Dzidkapołożona przy

Dzińka przeznaczona

25.000,00 zł

455.838,00
zł brutto

25,000,00 zł

3,74.166.00
zł brutto

25,000,00 zł

381.423.00
zł brutto

KW

drodze powiatowej

i

gminnej,
niezabudowana-

PłachĘ

2

1

3lll

8

I,7 612

GDIE/0001869,712

w planie miejscowym
na ceIe zabudowy

przemysłowousługowej

Działka położona przy
drodze powiatowej i

gminnej,
niezabudowana.

Dzińka przeznaczona

w planie miejscowym
na celę zabudowy

przemysłowousługowe.i

Płachty

3

I3I/20

I7 954

GDl E/000l 8697/2

Dzińkapałożona przy
drodze powiatowej

i

gminnej,
niezabudowana,

Płachty

4

13ll14

t5 450

GDlEio0018697/2

przemysłowousługowej

Dzialkapołożona przy
drodze powiatowej

gminnej,
niezabudowana

Działka przeznaczona
w planie miejscowyn
na cele zabudowy

i

Dzińka przeznaczona
w planie miejscowyn
na cele zabudowy
przemysłowousługowej

25.000,00 zł

3

59,1 60,00

Zł brutto

Przetarg odbędzie się 4 października 2019 roku od godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy
Liniewo przy ul. Dworcowej 3, w pokoju Nr 11.
Ceny wlwoławcze zawierają należny podatek VAT. Nieruchomości połozone są na terenie Pomorskiej Specjalnej StreĘ Ekonomicznej, której społka ma
prawo pierwokupu zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia20.10.1994 r. o SSE (Dz.IJ. z2017 r. poz. 1010 zpóźn. zm.) . Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości podanej powyżej, odpowiednio do poszczególnej dzińki (z podaniem numeru i miejsca położenia działki),

w terminie do dnia 30 września 2019 roku, na konto Urzędu Gminy Liniewo Nr 48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 Bank Spółdzielczy Starogard
Gdański /oddział Skarszewy, yży cz;ym za datę wpłaty wadium uwżać się będzie datę wpĘwu pieniędzy na konto sprzedającego, Wadium wpłacone przez
uczestnika, który wygra przetrg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadlo uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy
sprzedazy nieruchomości wadium przepada na rzecz Urzędll Gminy Liniewo.

Nab}rrca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia allu notarialnego.
Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic

t starantem naby,rrcy

Zasftzegasię prawo odwołarria lub uniewżnienia przetargu w całościlub w częściz uzasadnionej

1

Szczegołowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w lJrzędzie
Tel. (058) 68'7 -85-26 oraz na skonie www.liniewo.pl,

l,

Liniewo, 02.09.2019

r.

y Liniewo

20 Liniewo ul. Dworcowa 3 w pokoju Nr

