
Wóit Gminy Liniewo
Liniewo, dnia 14.08.2020 rul. Dworcowa 3

83-420 Liniewo

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Liniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzięrżawę niezabudowanych działęk, połozonych na terenie gminy Liniewo,
stanowiących własność Gminy Liniewo, wymienionych w załączniLll nr 1

do obwieszczenia.

Przetarg odbędzie się \il dniu 31 sierpnia ż020 r.
od godz. 10oo wedlug kolejności podanej w załączniku,
\il §ali widowiskowej GOKSiR w Liniewie.

Warunki pr zetar gu i dzierżaw

. wpłacenie przez osoby prawne t ftryczne (z zastrzeżeniem wynikającym z ustawy
o samorządzie gminnym) wadium gotówką w wysokości podanej w zŃącznlkuna
konkretną dziŃkę, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 r, do godz. 9.50, w kasie Urzędu
Gminy w Liniewie,

o postąpienie minimalne jak w załącznlku,
o wywoławcry czynsz za dzięrżavtę działki podany jest w załącznlku.

Uczestnicy w dniu przetargu okazują: dowód wpłacenia wadium, dowód osobisty,
(osoby prawne - lvypis z właściwego rejestru, upoważnienie do ldzińuw przetargu).

Wadium wpłacone na dzińkę przez uczestnika przetatgu,który przetarg wygra zostanie
zaliczonę na poczet czynszl tej dziaŁkt, zaś pozostaĘm uczestnikom przetargu zostanie
zwrócone.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg nię zsłraca się wadium w razie uchylenia się

od zawarcia umowy dzięrżary

BliZsze informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 687-85-26lllb
Urzędu Gminy w Liniewie w godzinach urzędowania Urzędu.
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83-420 Liniewo
Załącznik do obwieszczenia z dnia 14 sierpnia 2020 r.
o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek
stanowiących własność komunalną.

Lp położenie nieruchomości Numer działki powierzchnia
nieruchomości

wm'

Nr księgi wiecrystej
Kw

Forma korry-stania
z nieruchomości

Rodzaj użytk.
wg. ewid. gruntów

Wywolawcza
wysokość czynszu

za rok

Wadium w zł. Postąpienie
minimalne w zl.

l
Garczyn cz.11/6 0,8000 GDlE/00019780/8

Dzięrża,wa na okres l roku RIVb 160,00 zł. 20,00 zł" 10,00 zł,

2
Głodowo l84l2 2, l 800 GDlE/00029611/6

Dzięrżawa na okres 2 lat R, Ps, W-Ps, N 450,00 zł. 20,00 zł. l0,00 zł,

3
Liniewo cz,6919 0,2500 GDIE100002573l2

Dzięrża:wa na okres 3 lat R 55,00 zł. 10,00 zł.
1 0,00 zł.
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