
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - WÓJT GMINY LINIEWO 
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność 

Gminy Liniewo,  
Lp Położenie 

działki 
Numer 
działki 

Powierzchnia  
w m2 

Nr księgi wieczystej KW Opis nieruchomości Przeznaczenie i sposób 
zagospodarowania 

wadium Cena 
wywoławcza 

1 Liniewo 9/17 1319 GD1E/00002573/2 Działka położona na terenie 
zabudowy letniskowej wsi.  

Zabudowa turystyczna 
indywidualna 

2.000,00 zł 24.000,00 zł 

2 Liniewo 9/18 1267 GD1E/00002573/2 Działka położona na terenie 
zabudowy letniskowej wsi.  

Zabudowa turystyczna 
indywidualna 

2.000,00 zł 23.000,00 zł 

3 Liniewo 9/19 1227 GD1E/00002573/2 Działka położona na terenie 
zabudowy letniskowej wsi.  

Zabudowa turystyczna 
indywidualna 

2.000,00 zł 22.000,00 zł 

4 Liniewo 9/22 1176 GD1E/00002573/2 Działka położona na terenie 
zabudowy letniskowej wsi.  

Zabudowa turystyczna 
indywidualna 

2.000,00 zł 21.500,00 zł 

5 Liniewo 9/23 1153 GD1E/00002573/2 Działka położona na terenie 
zabudowy letniskowej wsi.  

Zabudowa turystyczna 
indywidualna 

2.000,00 zł 21.000,00 zł 

6 Liniewo 9/24 1170 GD1E/00002573/2 Działka położona na terenie 
zabudowy letniskowej wsi.  

Zabudowa turystyczna 
indywidualna 

2.000,00 zł 21.000,00 zł 

7 Liniewo 9/25 1218 GD1E/00019757/8 Działka położona na terenie 
zabudowy letniskowej wsi.  

Zabudowa turystyczna 
indywidualna 

2.000,00 zł 21.500,00 zł 

Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2016 roku od godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Liniewo                           
przy ul. Dworcowej 3, w pokoju Nr 11. 
Ceny wywoławcze zawierają należny podatek VAT. Na wyżej wymienionych nieruchomościach nie ciążą obciążenia ani zobowiązania. 
     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości podanej powyżej, odpowiednio do poszczególnej działki (z podaniem numeru i 
miejsca położenia działki), w terminie do dnia  16 grudnia 2016 roku, na konto Urzędu Gminy Liniewo Nr  48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 Bank Spółdzielczy 
Starogard Gdański /oddział Skarszewy, przy czym za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Liniewo. 
Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Nieruchomość  sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. 
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części z uzasadnionej przyczyny. 
Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Liniewo 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 w pokoju Nr 11, Tel. (058) 
687-85-26 oraz na stronie  www.liniewo.pl. 

Wójt Gminy Liniewo 
  Mirosław Warczak 


