
OGŁOSZENIE O PRZETARGU _ WOJT GMINY LINIEWO
Ogłasza drugi przetarg ustny Rieograniczony nasprzedilżniżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność

Gminy Liniewo,

Przetarg odbędzie się 31 lipca 2020 roku od godz. 11.00 w budynku Uzędu Gminy Liniewo
przy ul. Dworcowej 3, Na sali widowiskowej GOKSiR w Liniewie.

Ceny wyrłoławcze zawierają należny podatek VAT. Na wyżej vr5łnienionych nieruchomościach nie ciĘą obciążenia ani zobowiązania. WaruŃiem
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości podanej powyzej, odpowiednio do poszczególnej dziŃki (z podaniun numeru i
miejsca połoZenia działki), w terminie do dnia 28 lipca 2020 roku, na konto Urzędu Gminy Liniewo Nr 48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 Bank
Sptóldżelcry Starogard Gdański /oddział Skarszeły, przy c7;ym za datę wplaĘ wadium uwżaó się będzie dłę vpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
Wadium łpłacone ptzez uczestnik1 który wygra Wzetarg zostanie zaliczolę na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się ptzez, tę
osobę od zawarcia umowy sprzedaźy nieruchomości wadium przepadananeczLJrzędu Gminy Liniewo.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Nieruchomośó sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nńbyrłcy.

Zutrzega się prawo odwołania lub uniewaznienia przetargu w całości lub w części z uzasadnionej

Pierwszy przetarg nasprzedażprzedmiotowych nieruchomości odbył się 22 maja2020 r. i negatywnym.

Szczegołowe informacje w sprawie przedmiotowego Wzetrga mofta uzyskać w Urzędzie Gminy
11, Tel. (058) 68'7-85-26 oraz na stronie www.liniewo.p|.

Liniewo, 22.06.2020 r.

83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 w pokoju Nr

Mirosław

Wójt

Lp położenie

działki
Numer
dzidki

powierzchnia

wm-
Nr księgi wieczystej
KW

Opis nieruchomości Przemaczenię i sposób
zagospodarowania

wadium Cena
wywoławcza

1 Guczyn 842 2315 GDlE/000l9780/8 Nieruchomośó
niezabudowana
przemaczonapod
zabudowę

Zgodnie zplan
zagospodarowania
pźestrzennego tefen
przeznaczony nacele
zabudowy
mieszkaniowo-
zagrodowej

7,000,00 zł
67 100,00 zł

2 Garczyn 843 23I6 GDlE/00019780/8 Nieruchomośó
niezabudowana
ptzemaczonapod
zabudowę

Zgodnie zplul,
zagospodarowania
pfzestrzennego teren
przeznaczony nace|e
zabudowy
mieszkaniowo-
zagrodowej

6.000,00 zł
6'7 |50,00 zł

3 Galczyn 162/3 2500 GDlE/000l9780/8 Nieruchomość
niezabudowana
przeznaczonapod
zabudowę

Zgodnie z plan
zagospodarowania
przestrzennogo ter€n
przemaczony nacele
zabudowy
mieszkaniowo-
zagrodowej

8.000,00 zł
89 000,00 zł


