OGŁOSZENIE O PRZETARGU

-

WÓJT GMINY LINIEWO

Ogłasza kolejny pfzetarg ustny nieograniczony na sprzedń niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność

Gminy Liniewo,

Numer
działki

powierzchnia

działki
Garczyn

842

23I5

położenie

Lp

wm'

Nr księgi wieczystej

KW

GDlE/000l9780/8

Opis nieruchomości

Przeznaczęnie i sposób
zagospodarowania

wadium

5.000.00 zł

55.000,00 zł

zabudowę

Zgodnie z plul
zagospodarowarria
pfzestrzennego teren
przemaczony nace|e
zabudowy
mieszkaniowozagrodowej

Nieruchomość
niezabudowana

Zgodnie zplan
zagospodarowania

5.000,00 zł

52.000,00 zł

7,000,00 zł

69.000.00 zł

Nięruchomość
niezabudowana

przeznaczonapod

ż

Guczyn

843

2316

GDlE/000l9780/8

przeznaczonapod

Garcrvn

3

I6213

2500

GDlE/00019780/8

Cena

rł}rvoławcza

prZestrzęnnego teren

zabudowę

przeznaczony nace|e
zabudowy
mieszkaniowozagrodowej

Nieruchomość
niezabudowana

Zgodnie z plan
zagospodarowania
przestrzennego teren
przeznaczony nacele
zabudowy
mieszkaniowozagrodowej

przeznaczonapod
zabudowę

Przetarg odbędzie się 29 lipca 2019 roku od godz.9.00 w budynku Urzędu Gminy Liniewo
przy ul. Dworcowej 3, w pokoju Nr 11.
CenY wyłoławcze zawierają należny podatek

VAT, Na wyżej r,łymienionych nieruchomościach nie ciĘą obcięenia ani zobowiąania. WaruŃięm

PrzYstąPienia do Przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości podanej powyżej, odpowiednio do poszczególnej dzińki (z podaniem numeru i
miejsca położeniadziałki.), w terminie do dnia 25 lipca 2019 roku, na konto Urzędu Gminy Linięwo Nr 48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 Bank
SPÓłdzielcry Starogard Gdański /oddział Skarszewy, prz! czym za datę wpłaty wadium uwazać się będzie datę wpływu pienię<lzy na konto sprzedającego.
Wadium wPłacone przez uczestnlką który wygra przętarg zostanie zaliczone na poczęt ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenii się przez tę
osobę od zawarcia umowy sprzedźy nieruchomości wadium przepadanarzecz Urzędu Gminy Liniewo.
Nab}łvca nieruchomości ponosi koszĘ sporządzenia aktu notarialnego.

NieruchomoŚĆ sprzedawana na podstawie danychz ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabyrłcy
Zas1'rzegasię prawo odwołania lub

1

uniewżnienia przetargu w całościlub w częściz uzasadnionej pr

y.

szczegolowe informacje w sprawie przedmiotowego przetalgu można uzyskać w urzędzie Gminy
Tel (058) 68'1 -85-26 oraz na stronie łrłrł.liniewo,pl.

1,

Liniewo, 1'7.06.2019

r.

.

Wójt Gmin

83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 w pokoju Nr

