OGŁOSZENIE O PRZETARGU

-

WOJT GMINY LINIEWO

Ogłasza kolejny przetafg ustny nieograniczony nasprzeduż niżej wymienionych nieruchomości połoźonych w obrębie Płachty
niezabudowanych starrowiących własnośóGminy Liniewo,
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25.000,00 zł
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455.838.00
Zł brutto
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Przeznaczenię i sposób
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i
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w planie miejscowym
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25.000,00 zł

3

59.1

60,00

zł brutto

Przetarg odbędzie się 9 lrwietnia 2020 roku od godz.9.00 w budynku Urzędu Gminy Liniewo
prry ul. Dworcowej 3, w pokoju Nr 11.
CenY łlrłoławczezawierają należny podatek VAT. Nieruchomości położone są na terenie Pomorskiej Specjalnej StreĘ Ekonomicznej, której społka ma
prawo pierwokupu zgodnie Z art. 8 ust. 2 ustawy Z dnia 20.10.1994 r. o SSE (Dz_IJ. z2017 r. poz, 1010 zpóźn zm.) . Warunkiem przystąpienia doprzetargu
jest wPłacenie wadium Przelewem w wysokości podanej powyzej, odpowiednio do poszczególnej działki (z podarriem
numeru i miejsca-połozenia orlałti;,
łv terminie do dnia 6 kwietnia 2020 roku, na konto Urzędu Gminy Liniewo Nr 48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 Bank społaiielczy Starogard
Gdański loddzial Skarszewy, przy czym za d,atę wpłaĘ wadium uwżać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Ńadium *piu"on. p.r.,
uczestnika, który wYgra Przętar9 zostanie za|iczonę na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia Śię pn", tę osobę od zawarcia umowy
sprzedazy nieruchomości wadium przepada na rzecz lJrzęd,l Gminy Liniewo.

Nab}rłca nieruchomości ponosi koszĘ sporządzenia aklu notarialnego.
NieruchomoŚĆ sPrzedawarra na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanię granic na koszt i stararriem nablrłcy.
Zastrzega się prawo odwołania lub uniewżnienia przetargu w całościlub w częściz uzasadnionej

szczegołowe informacje w sprawie przedmiotowego przetugu można uzyskać rv urzędzie Gm
1l, Tel. (058) 68'1-85-26 oraz na stronie www.liniewo.pl.
Liniewo, 06.03.2020
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