
.OGŁOSZENIE
o z dnia 20 maja 2a20 roku

O BURMISTRZ MIASTA tr IPNA
oOgłaza:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZON;
oznaczonych numerami geoderyj nymi dzińek:

. 2955 położonej w Lipnie Wzy ul. Skalnej
o 2956 położonej w Lipnie Wzy ul. Skalnej
. 2957 połozonej w Lipnie przy ul. Skalnej
o 2958 połozonej w Lipnie vzy ul. Skalnej

na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Obręb Nr 4, stanowiących własnośó Gminy Miasta Lipna,

Ptzetarg na dzińki 2955 i 2956, obręb nr 4 odb ędzie się w dniu 30.06.2020 roku o godz. 1045
Przetatg na dzińki 2957 i 2958, obręb nr 4 odb ędzie się w dniu 30.06.2020 roku o godz. 1 100

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie Pl. Dekerta 8, p.17 (Sala Posiedzeń), I piętro.

Wadium w wysokoŚci 10 oń ceny wywoławczej naleĘ wpłacić najpóźniej do dnia 25.06.2020
roku do godz. tzoo w kasie Urzędu Miejskiego w Lipnie lub na rachunek bankowy Nr 83 9537
0000 2004 0043 0777 0002.
WPłacone wadium ptzęz osobę, która wygra przetatg za|iczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w PrZYPadku uchYlenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium ptzepada na
rzęcz sprzedającego.
Przetatgjest wazny bez względu na liczbę uczestników, jeżelri chociużjeden uczestnik zaoferuje co
najmniej jedno postąpienie powyzej ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosió mniej niż l % ceny wywoławczej z zaokągleniem w górę do
peĘch dziesiątek złotych.
Burmistrz Miasta Lipna zasttzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni tj:
od dnia 20 maja 2020 roku do dnia 19 czerw ca 2020 roku.

Szczegółowych informacji o przetargu moż-nauzyskać w Urzędzie Miejskim Wydziale Gospodarki
Komunalnej w Lipnie Pl. Dekerta 8, pokoj Nr 1 1, tel. 54 288 42 26.

Wywieszono na tablicy ogloszeń
dnia 20 maja2020 roku

Zdjęto z tablicy ogło szeń

L.p. Nr działki Powierzchnia [ha| Cena wywolawcza [netto| Wadium 10oń wartości

1. 2955 0,0324 8.360,00 836,00

2. 2956 0,0324 8.360,00 836,00

3. 2957 0,0324 8.360,00 836,00

4. 2958 0,0324 8.360,00 836,00
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