OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ogłuza dtugiprzetarg ustny nieograniczony na sprzedż
powierzchnia

Lp

położenie

działki

Numer
działki

wm'

l.

Liniewo

9l26

I275

2.

Liniewo

niĘ

Nr księgi wieczystej K'W
GDIE/000025,7312

-

WOJT GMINY LINIEWO

wymienronych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własnośó

Opis nieruchomości

Przęznaczenię i sposób
zagospodarowatria

Działka położona na

Zabudowa turysĘczna

terenie zabudowy

indlrridualna

Cena

wadium

wywoławcza
3.000,00

zł

letniskowei wsi.

9l28

l240

GDIE10000257312

Działka połoźonana

Zabudowa turystyczna

terenie zabudowy

indyrridualna

3.000,00 zł

39 207,00 zł
38 130,00 zł

letniskowei wsi.
3.

Liniewo

9/50

I62,7

GDlE/00019757/8

Działka położona na

Zabudowa turystyczna

terenie zabudowy

indywidualna

3.000,00

zł

51 045,00

zł

letniskowe| wsi.

Przetarg odbędzie się 31 lipca 2020 roku od godz. 9.00 w budynku Unędu Gminy Liniewo
przy ul. I}worcowej 3, na sali widowiskowej GOKSiR w Liniewie.
Ceny wlrroławcze zasłierują należny podatek VAT. Warunkiem prrystąpiaria 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 28 lipca 2020 roku, na konto Urzędu
Crminy Liniewo Nr 48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański /oddział Skarszewy, ptzy cTym za daĘ wpłaĘ wadium
uwżać się będzie datę wpĘwu pieniędzy na konto sprzedającego. Wadium łpłaconeprzez uczestniką który wygra przetary zostanie zdiczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się ptzez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wadium przepadanarzeczUtzęótl
Gminy Liniewo.

Nabywca nieruchomości ponosi koszĘ sporządzenia aktu notarialnego.
Nieruchomość sprzedawana na podstawie darrych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanle granic na kosź i staraniem nabywcy.
Zastrzegasię prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości|ub w częściz uzasadnionej przyczyny.
Pienvszy przetargna sprzedaZprzedmiotowych

nieruchomości odbył się 22 maja2020 r, i zakończył się wynikiem
3 w pokoju

Szczegołowe informacje w sprawie przedmiotowego pruetarga można uzyskać w Urzędzie Gminy Liniewo 83-420
11, Tel. (058) 68'1-85-26 oraz na

stronie www.liniewo.pl.

Liniewo, 22.06,ż020 r

wójt
dr

Nr

