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INFORMACJA O ODWOŁANIU

I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w części dot. sprzedaży prawa użytkowania
wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości
gruntowych położonych w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 4/9, 4/28, 5/1 oraz
sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość położonej
w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 4/41.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) Burmistrz Pakości odwołuje w części wyznaczony
na dzień 25 sierpnia 2015 r. na godz. 1000 I publiczny przetarg ustny nieograniczonego na:
1. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu
Państwa nieruchomości gruntowych położonych w m. Giebnia gm. Pakość:
− dz. nr 4/9 o pow. 2,3800 ha, KW nr BY1I/00022684/2, ewidencyjnie oznaczonej jako
RV i PsV (grunty orne i pastwiska trwałe klasy V). Cena wywoławcza stanowi kwotę
brutto: 43.300,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych 00/100);
− dz. nr 4/28 o pow. 1,4700 ha, KW nr BY1I/00022684/2, ewidencyjnie oznaczonej jako
Br i PsV (grunty rolne zabudowane oraz pastwiska trwałe klasy V). Cena wywoławcza
stanowi kwotę brutto: 23.800,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych
00/100);
− dz. nr 5/1 o pow. 0,0240 ha, KW nr BY1I/00022684/2, ewidencyjnie oznaczonej jako
Tk (tereny kolejowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 800,00 zł (słownie:
osiemset złotych 00/100).
2. sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość położonej
w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 4/41 o pow. 7,8832 ha, KW nr
BY1I/00023081/2, ewidencyjnie oznaczonej jako PsV (pastwiska trwałe klasy V). Cena
wywoławcza stanowi kwotę brutto: 199.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy złotych 00/100), (powyższa nieruchomość stanowi przedmiot umowy dzierżawy z
przeznaczeniem na cele rolnicze, z okresem obowiązywania do dnia 31 października 2015 r.).
Powodem odwołania przetargu w tej części jest podanie niepełnej informacji w ogłoszeniu,
dot. warunków umożliwiających prawidłowe użytkowanie gruntów stanowiących przedmiot
przetargu, położonych w m. Giebnia poprzez nieumieszczenie w ogłoszeniu o przetargu
informacji o konieczności ustanowienia służebności każdorazowego przejścia i przejazdu, w
przypadku nabycia ww. nieruchomości przez różne podmioty (osoby fizyczne, podmioty
gospodarcze itp.).
Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Pakości a także opublikowana na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl oraz
www.pakosc.pl w zakładce: sprzedaż nieruchomości.
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