
O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
z dnia 05 czerwca 2008 roku

BURMISTRZ  MIASTA  LIPNA
o  g  ł  a  s  z  a  :

PRZETARG   USTNY   NIEOGRANICZONY   na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej 
oznaczonej numerem geodezyjnym działki 114/9 o powierzchni 0,0195 ha,  położonej w Lipnie 
przy ul. Wyszyńskiego – Obręb Nr 14, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.
Przedmiotowa  nieruchomość  według  „studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lipna”, które nie stanowi prawa miejscowego, wchodzi w skład strefy 
oznaczonej  symbolem  „B2”  -  strefa  zabudowy  mieszkalno-usługowej  o  niskiej  i  średniej 
intensywności.

Cena wywoławcza wynosi 6.874,00 zł. słownie złotych : sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 
cztery plus  22 % VAT tj.  1.512,28  zł.  słownie  :  jeden  tysiąc  pięćset  dwanaście  złotych 
28/100. 

Przetarg odbędzie się w dniu 08 lipca 2008 roku o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Lipnie Pl. Dekerta 8, sala posiedzeń I piętro.

Wadium  w  wysokości 10  % ceny  wywoławczej  tj.  687,00  zł.  słownie  złotych  :  sześćset 
osiemdziesiąt siedem należy wpłacić najpóźniej do dnia  04 lipca 2008 roku do godz. 13ºº w 
kasie Urzędu Miejskiego w Lipnie lub na konto BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Lipnie ul. 
Mickiewicza Nr 53 9542 0008 2001 0006 6253 0007.

Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, 
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na 
rzecz sprzedającego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje 
co najmniej jedno postąpienie powyżej   ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.

Burmistrz Miasta Lipna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni tj. od dnia 05 czerwca 2008 roku do dnia 04 lipca 
2008 roku.

Szczegółowych  informacji  o  przetargu  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim  Wydziale 
Gospodarki Komunalnej w Lipnie Pl. Dekerta 8, pokój Nr 11, tel. 054 288-4226.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
dnia 05 czerwca 2008roku

Zdjęto z tablicy ogłoszeń
dnia ..............................................


