
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - WOJT GMINY LINIEWO

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedńniżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własnoŚĆ

Przetarg odbędzie się 25 lutego 2020 roku od godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Liniewo
przy ul. Dworcowej 3, w pokoju Nr 11.

Do cen w}rłoław czych naleĄ doliczyć należny podatek VAT, Warunkiem przystĄpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokoŚci
podanej powyżej, odpowiednio do poszczególnej działki (z podaniem numeru i miejsca położenia działki), w terminie do dnia 20 lutego 2020 roku, na

konto Urzędu Gminy Liniewo Nr 48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 Bank Spóldzielczy Starogard Gdański /oddzial Skarszewy, prz1 czym za datę

wpłaty wadium uwazać się będzie datę wpłyuu pieniędzy na konto sprzedającego, Wadium wpłacone przez uczestniką który wygra przetar9 Zostanie

zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaZy nieruchomości wadium przepada

narzecz Urzędu Gminy Liniewo.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego,

Nieruchomośó sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie grarric na koszt i staraniem

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w częśct zlzasadnionej przyczyny,

Szczegołowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Liniewo 83-420 Ltntewo
11, Tel. (058) 687-85-26 oraz na stronie www.liniewo.pl.
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Nr księgi wieczystej
KW

Opis nieruchomości Przeznaczęnię i sposób
zagospodarowania

wadium Cena
w}łvoławcza
netto

Sobącz 52
53

100
l 200

GDl E/00019783i9
ograniczone prawo
rzeczowe służebność
przesyhlnarzecz
ENERGA Operator
SA dla działek 76,
125ll, I25l|3, I59lIl,
160, l59/11,87,160,
30l4,7 ,30132,30l33,
30lż8

Działka
niezabudowana
połoźona przy
drodze powiatowej

Dzińkarr 52
wykorzys§vana
pierwotnie na lokalizację
transformatora, obecnie
na dzińce znajdują sie
słupy energetyczne.
Działka nr 53
niezagospodarowana.
Brak planu
mieiscoweso

3.000,00 zł
30 810.00 zł

ż, Liniewo l42 24 400 GDlE/00019356/7 Działka
niezabudowana
polożona przy
drodze gminnej

Działka wykorzystywana
rolniczo, dla części
działki ustalono
możliwość zabudowy
farmy ogniw
fotowoltaicznvch

30.000,00 zł
337 000.00 zł


