
I ustny przetarg ograniczony na §prz€daż nieruchomości wchodzących w skład zasobu
gminnego - dz nr 46l4w obrebie Liniewo

Wójt Gminy Liniewo

dziŃając na podstawię art. 38 ust. I i 2 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r, o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U, z 2078 t. poz. 2204 z późn, zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U . z 2019 r. poz. 506 z późn. zm,), art, 2a, art. 2b,

i art. 3 ustawy z dnja 11 kwietnia ż003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz, U. ż019 r. poz.
1362), UchwĄ Nr Yl49l2019 Rady Gminy Liniewo z dnia 28 marca 2019 r, w sprawie wytażenia
zgody na zĘcie nieruchomości w obrębie geodezyjrym Liniewo oraz Rozporządzenia RaĘ
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania ptzetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U , z 2014 poz. 1490 z późn. zm.)

ogłasza
pierwsry ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących

w skład zasobu gminnego

Przedmiotem przetargujest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy w Liniewo, na stronach internetowych: http://www.liniewo.biuletyn.net/:

1. Nieruchomość oznaczona iako działka gruntu nr 4614 w mieiscowości Liniewo.

1. Położenie nieruchomości. Obręb Liniewo, gmina Liniewo, powiat kościerski, województwo

2. Powierzchnia nieruchomości. ililii<*lX 4il4, ołącznelpowierzchni 4,4400 ha.
Oznaczenie nieruchomości Użytek R TVb - pow. 2,0I ha, użytek R V - pow. I,56ha, uźytek PsV -

wedfug ewidencji gruntów. pow. 0,35 ha, użytek W - pow. 0,06 ha, użytek Lz- pow. 0,43 ha,
użytekN - 0,03 ha

3. Nr księgi wi-eczystej. ObciążeniaGDlE/00019356/7. Nieruchomość wolna jest od obciązeń i
i zobowięaniawynlkające z ograniczeń.
KW.

4. Opis nieruchomości. Nieruchomość położona ok 1,0 km od granic wsi Liniewo w kierunku
zachodnim , w terenach zabudowy zagrodowej. Dojazd do
przedmiotowej nieruchomości drogą gminną i droga powiatową.
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, zróżmicowany
wysokościowo, porośnięty trawą, pojedyncz!,m zadrzewieniem
izatłzewieniem, o ksźałcie wielokąta. Sieć wodna i energetyczna w
zasięga (około 50 m).

5. Przeznaczenie nieruchomości i Dla nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan
sposób jej zagospodarowania. zagospodarowania przestrzennego. Dlaterenu działkizostaławydana

decyzjaustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego w nowej zagrodzie
rolniczej.

6, Cena wywoławcza 608 208100 zł (słownie: sześćset osiem Ęsięcy dwieście osiem
nieruchomości - brutto z 23 złoĘch i 00/100 brutto z23 Vo podatkiem VAT)
% podakiem VAT

SprzeótZ nieruchomości oznaczonej jako dzińka gruntu nr 4614 podlega opodatkowaniu podatkiem
VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług (t, j.Dz.U. z2018
r., poz. 2174 z późn. zm.), w stawce na dzięń podpisania notarialnej umowy sprzedarĘ,która na dzień
ogłoszenia przetargu podlega opodatkowaniu wg stawki 23% - w cenie wywoławczej ujęĘ jest 23 %
podatek VAT.



Uzasadnienie wyboru formy przetargu

Przetargjest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z
ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksźałtowaniu ustroju rolnego (t, j. Dz, U. 2019 r. poz. 1362),
które spełnią warunki określone w art. 6 ww. ustawy i przedłożą Komisji Przetargowej ptzed
przetargiem dokumenĘ potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o

których mowa w art.7 ww. ustaWy, atakże podmioty inne niż wymienione w art.2a ust. l i ust. 3 pkt
l oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4, pod waruŃiem uzyskania
zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art.2a ust. 4 pkt
2 ww. ustawy wyrazonej w drodze decyzji administracyjnej.

Na podstawie ww. ustawy, ograniczonajest liczba osób mających prawo do nabycia danej

nieruchomości rolnej.

Termin i miejsce przetargu

Ptzetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 roku o
godzinie 10:00 w sali GOKSIR w Liniewię,83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3

Wysokość Wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem wzięcia udzińu w przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w
wysokości 50.000,- zł przelewem na rachunek Urzędu Gminy Liniewo Nr 48 8340 0001 0100 1876
2000 0003 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański loddział Skarszewy z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalańy się na Ww rachunku najpózniej w dniu 27 lipca
2020 roku, pod rygorem uznania przez or9anizatoraprzetatgu, że warunek wpłaty wadium nie został
spełniony. Tytuł wpłaty wadium winien wskazlnvać jednoznacznie uczestnika przetarga oraz naleĘ
zaznaczyó,,Wadium-przetarg w dniu 30 lipca 2020 obręb Liniewo dzińka 4614". Oryginał dowodu
wpłaty ialeĘ przedło$ćt<ońis3i przetargowej przed ofwarciem przetargu.

Minimalna wartość postąpienia: 6 090,00 zł (słownie: sześć tysięcy óziewięćdziesiąt złotych)

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

z$oszenie uczestnictwa w przetarglf wraz z niżej wymienionymi dokumentami i oświadczeniami w
zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu
30.07.2020 r. - działka 46/4 obręb Liniewo" naleĘ ńoĘć w Urzędzie Gminy w Liniewie w pokoju
nr 1 1 lub przesłaó na adres: IJrząd Gminy Liniewo, 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 w terminie do 27
lipca2020 r. do godziny 15:00.

załaczniki do zgłoszenia uczestnictwa:

1. Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5

lat zgodnie z art.7 ust. 1 w zvłiązku z art, 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia i1 kwietnia 2003 r. o
ksźałtowaniu ustroju rolnego oraz o łącmej powierzchni uĄrtków rolnych w danej gminie
wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego - dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego
to gospodarstwo, poświadczone przez wojta, burmistrz, prezydenta;

2. Zaświadczenje o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy, na
obszarzę której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego;



3. Oświadczenie o łącmej powierzchni uĄrtków rolnych stanowiących własność, uzytkowanych
wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierża,wionychprzezrolnika indywidualnego (art.7
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego), w przypadku, gdy

rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminie;

4. oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolnicrych wr9z z dokumentami potwierdzającymi

kwalifikacjerolniczenabywcyzgodniezart.6ust.2pkt2iust.3orazart,7ust.9ustawyo
ksżałtowaniu ustroju rolnego w związku ztreścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Ronvoju Wsi z dnia 17 sĘcnlia2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby

wykonujące dzińalność rclniczą ( Dz. U. z2012 r., poz. l09 zpóźn. zm.);

5. Oświadczenie, że nabywana nieruchomość stanie się integralną częścią gospodarczą i powstanie

zorganizowana cńość gospodarcza o powierzchni nieprzekraczającej 300 ha uĄltków rolnych:

6. Oświadczenie, że nabywca zapoznał się ze stanem faĘczrym i formalno - prawnym przedmiotu

przetarga i nie wnosi ztego b/tułu żadnych zastrzeżeń:,

7. osoby ftzyczne pozostające w rwiązkll małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej

(ustawowej lub umownej), obowiązane sązłoĘó pisemne oświadczenie współmałżonka, iżwyrńa on

zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargl po cenie wylicytowanej przez

współmałżonka przystępuj ącego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym;

8. podmioty gospodarcze przystępujące do przetatsu muszą ńoĘó aktualne odpisy z właściwego
rejestru w celu ustalenia przez komisj ę przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele

winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane

będzie ich notarialne potwierdzenie);

9. Kopia dowodu wniesienia wadium do przetargu.

Lista osób zalrwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 29 lipca 2020 r. w siedzibie tutejszego

urzędu, w Liniewie na tablicy ogłoszeń zrrajdującej się piętrze oraz zamięszczona na . stronie

internetowej http ://www.liniewo.biuletyn.neV.

Dodatkowe warunki i informacje

. Do przetargl może przysĘpić obywatel polski lub polska osoba prawrra.

. warunki nabycia nieruchomościprzez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dniaLL marca
19ż0 r. o nabywaniu nieruchomościprzez cudzozienców ( t. j.Dz.U. z2017 r.,poz.2278),

. uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargaprzedłoĘć komisji dowód tożsamości.
o Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie

oryginału notarialnego ważnego pełnomocnictwa upoważnionego do działania na każdym
etapie postępowania przetargowego.

. osoba przystępując a do przetarga zobowiązana jest wpłació w terminie wadium.

. wadium 
^I{raca 

się niezwłoczrie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie pómiej
niż przed upĘwem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, uniewńnienia tub zakończenia
przetargllwynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przezlczestnikaprzetargl.

. osobie, któraprzetarg wygra, kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dnfu zapłaĘ
pełnej należlości.

o Przetargjest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik

zaofetował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
. protokółzprzeptowadzonego przetarga stanowi podstawę zawarciaumowy notarialnej.



tl

Nabywca zobowięany jest zapłació za sptzedaną nieruchomość (pomniejszoną o wcześniej
wpłacone wadium), nie pózniej niżprzeddzięńzawarciaumowy przenoszącei własność.
Za tetmin zapłay ceny uznaje się dzień wpĘwu należności na rachunek Urzędu Gminy
Liniewo Nr 48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 Bank Spółdzielcry Starogard Gdański
loddział §karszewy
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminię zawarcia umowy
sprzedaĘ nieruchomości, najpózriej w ciągu 27 dni od dnia rozstrzygnięciaptzetargl.
Nabywca ponosi koszty VAT, koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie
notarialnej.
Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaĘ nastąpi zgodnie z
wypisem z rejestru gruntów oraz wypisemzmapy ewidencyjnej.
Jeżeli osoba ustalona jŃo nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
podpisania notarialnej umowy sprzedłĘ w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,
organizatot przetargu może odstąpió od za,warcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaĘ ńoĘó oświadczenie, że nie
będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z $uła ewentualnej niezgodnoŚci w
zakresie rodzaju użytków otM ewentualnej różmicy w powierzchni sprzedawanej

nieruchomości, Jeżeli w wyniku pomiarów wykonanych ptzez lprawnionego geodetę okaże

się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we
wskazanych wżei dokumentach.
Wskazanie, okazanię punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na Ęczenie i
wyłącmy kosź nabywcy,
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym i,ykazie urządzeń
podziemnych, które,nie byĘ zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w
ins§rtucj ach branżowych.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetarga bez podania przycTqy, informująco
tym nienvłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetarga.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Gminy w Liniewie, pokój nr 11 lub pod nr tel. 58 687 85 26re-mail rolnicwto@liniewo.pl

Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przezUrząń Gminy w
Liniewie, pod adresem http://www.liniewo.biuleĘn.netl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Natomiast wyciąg z ogŁoszenia o przetargu zostanie opublikowany ogólnopolskim serwis

ogłoszeniowy monitorurzedowy. p l,

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 60 dni, |icząc od dnia 25

maia 2020 roku.
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