
ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2014
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 11 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru formy przetargów, ustalenia terminu, wysokości wadium do przeprowadzenia  
przetargów na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych położonych w Lindowie stanowiących własność 

Gminy Lipie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3, 4, 6 i 8 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późń. zm)

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam i ustalam termin przetargów w formie przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 
19.05.2014 r. od godz. 10:00 do godz. 11:00 z częstotliwością co 30 minut na sprzedaż 3 nieruchomości 
położonych w Lindowie, karta mapy 3, oznaczonych numerami działek oraz księgi wieczystej, które 
wyszczególniono w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia W załączniku zawarto także informacje o cenie 
wywoławczej, wysokości wadium i kwocie postąpienia dla wskazanych nieruchomości. 

§ 2. Ustalam wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wnieść w pieniądzu. 

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.32.2014 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 11 kwietnia 2014 r. 

l.p.  nr 
działki  nr księgi wieczystej pow. 

działki 
 cena wywoławcza netto 

w zł + VAT 
 wysokość 
wadium 

 wysokość 
postąpienia 

 godz. 
przetargu 

 termin 
wniesienia 

wadium 
 termin przetargu

I 98/10 CZ2C/00034958/6 0,1925 ha 31.994,00 zł + VAT 3.199,00 zł 320,00 zł 10:00 14.05.2014 r. 19.05.2014 r.
II 98/11 CZ2C/00034958/6 0,1921 ha 31.927,00 zł + VAT 3.193,00 zł 320,00 zł 10:30 14.05.2014 r. 19.05.2014 r.
III 98/4 CZ2C/00046686/5 0,2171 ha 96.250,00 zł 9.625,00 zł 963,00 zł 11:00 14.05.2014 r. 19.05.2014 r.
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