
Liniewo, dnia 16.09.ż016 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy w Liniewie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzlerżawę

niezabudowanych dziaŁek, połozonych na terenie Gminy Liniewo, stanowiących własnoŚĆ

komunalną, wymienionych w załączniku nr 1 do obwieszczenia.

Przetarg odbędzie się w
o godz. 10oo według kolejności
nr 1l Urzędu Gminy w Liniewie.

dniu 18 października 2016 r.
podanej w załączniku, w pokoju

Warunki przetargu t dzierżaw:

. wpłacenle ptzez osoby prawne i fi,zyczne (z zastrzeżeniem wynikającym z uStaWY

o samorządzie gminnym) wadium gotówką w wysokości podanej w zńącznikuna
konkretną działkę, najpoźniej do dnia 1,8 pażdziernika 2016 r. do godz, 9.50. w kasie Urzędu
Gminy w Liniewie,

. postąpienie minimalne jak w zńączniku,

. wywoław czy czynsz za dzierżawę działki podany j est w załączni|<u.

lJczestnicy w dniu przętargu okazują: dowod wpłacenia wadium, dowody

osobiste, (osoby prawne - vvypis z właściwego rejesttu, upoważnięntę do udziału
w przetargu).

Wadium wpłacone na dzińkę przęz uczestnika przetargu, który przetarg
wygra zostanie zaltczonę na poczet ezynszu tej działki, zaŚ pozostałym

uczestnik om przetargu zostanie zwrócone.
Uczestnikowi, ktory wygrał przetarg nie zwrala się wadium w razie

uchylenia się od zawarciaumowy dzierżawy.

BliZsze informacje można uzyskać pod nr telefonu 058 68

Urzędu Gminy w Liniewie w godzinach urzędowania Urzędu.
ż6 lub w pokoju nr 11

Wójt Gmi

Mirosław



Załącznik do obwieszczenia z dnia 16.09.2016 r. o przetargu ustnym nieograniczonym
na dzierżawę działek stanowiących własność komunalną.

Lp. Nr działki Mieiscowoś Księga wieczysta Termin umow;
dzierżawy
do dnia

Powierz
wha

Rodz. uży
wg. ewid.
gruntów

wvwoławcza
wvsokość
czynszu za rok

Wadiurr
wzł

Postąpienie
minimalne
wzł

l 71 Chrztowo GDl E/00028683/4 30.08.2019 r 0,0500 Ps, N 45,00 5,00 5,00

2. cz.464 Orle GD 1 E/00028130/3 30,08.2019 r. 0,0200 R 40.00 5,00 5,00

J. cz,131l19
cz.13Il20
13ll2I

Płachty GDlE/00018697/2 30.08.2017 r. 4,4000 R 110,00 80,00 l0.00

4. I6213 Garczyn GDlE/00 |9]8018 30.08.20l 9 r 0,2500 R 50,00 500 500


