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W poniedziałek  31 maja o  godz. 14.30 (Urząd  
Gminy w Łubiance, I piętro, pok. nr 17) odbę-
dzie się I nieograniczony przetarg ustny na 
sprzedaż atrakcyjnych terenów budowlanych. 

Przedmiotem przetargu są:
1) nieruchomości komunalne położone w Wy-

bczu (ul. ks. Tynieckiego i 3 Maja), stanowiące:
a) dz. nr 88/4 o pow. 0,2021 ha z ceną wywo-

ławczą 56.588,00 zł netto, 
b) dz. nr 88/7 o pow. 0,1813 ha z ceną wywo-

ławczą 50.764,00 zł netto,
c) dz. nr 88/6 o pow. 0,1165 ha z ceną wywo-

ławczą 40.775,00 zł netto,
działki przeznaczone pod budownictwo miesz-

kaniowe jednorodzinne.
2) nieruchomość komunalna położona w Łu-

biance (ul. Rolna), stanowiąca dz. nr 217/2 o 
pow. 0,3158 ha z ceną wywoławczą 94.748,00 
zł netto, przeznaczona pod budownictwo miesz-
kaniowe jednorodzinne, 

 3) nieruchomości komunalne położone w 
Przecznie (ul. Św. Rozalii), stanowiące:

a) dz. nr 30/3 o pow. 0,9463 ha, z ceną wywo-

Przetarg na nieruchomości
ławczą 427.728,00 zł netto,

b) dz. nr 30/4 o pow. 0,7981 ha, z ceną wywo-
ławczą 340.230,00 zł netto, przeznaczone pod 
funkcję produkcyjną i składowo-magazynową.

4) zabudowana budynkiem handlowym nie-
ruchomość komunalna położona w Warszewi-
cach (ul. ks. Frelichowskiego), stanowiąca dz. 
nr 303/2 o pow. 0,1173 ha, z łączną ceną wywo-
ławczą 138.768,00 zł netto. 

Uwaga! Do podanych cen należy doliczyć po-
datek VAT w wysokości 22 procent.

W przetargu mogą wziąć udział oso-
by fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wa-
dium w wysokości podanej niżej w formie 
przelewu na konto  BS  Toruń  O/Łubianka 
22951100002003002149020006 lub gotówką 
w Kasie UG w Łubiance z podaniem tytułu wpła-
ty, najpóźniej do 27 maja, do godz. 14.30 i przed-
łożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 

Przy wpłacie wadium należy podać oznacze-
nie działki, której wadium dotyczy. Wniesienie 
jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału je-
dynie w przetargu dotyczącym działki, na którą 

opiewa. Wadium dla działek położonych w Wy-
bczu wynosi 3.000,00 zł (za każdą), dla dział-
ki położonej w Łubiance - 5.000,00 zł, dla dzia-
łek położonych w Przecznie - 22.000,00 zł (za 
każdą), dla działki położonej w Warszewicach 
- 7.000,00 zł.

Piotr Skiba

Na przetargu będzie m.in. można kupić nierucho-
mość leżącą w Łubiance

Wolne w Urzędzie Gminy

Informujemy Państwa, że 21 maja (piątek) 
Urząd Gminy w Łubiance będzie nieczynny. 
Wynika to z faktu, iż Święto Pracy (1 maja) 
przypadło w tym roku w sobotę, a Kodeks Pra-
cy przewiduje, że za każde święto przypadają-
ce w sobotę lub w niedzielę pracodawca zobo-
wiązany jest oddać pracownikowi dzień wol-
ny. W związku z powyższym wójt Jerzy Zają-
kała wyznaczył piątek 21 maja dniem wolnym 
w zamian za 1 maja.

Anna Małek

Do połowy lipca

Wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do sie-
wu lub sadzenia materiału siewnego katego-

rii elitarny lub kwalifikowany można składać w 
Agencji Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w 
Bydgoszczy (osobiście lub listem poleconym) 
do dnia 15 lipca 2010 roku. Dotyczy to mate-
riału siewnego i sadzeniakowego zakupionego 
jesienią 2009 i wiosną 2010 roku.

Na beatyfikację

Wyjazd na uroczystości beatyfikacyjne Słu-
gi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki do Warsza-
wy odbędzie się w niedzielę 6 czerwca. Odjazd 
sprzed UG w Łubiance o godz. 5.15. Dodat-
kowo w programie wyjazdu przewidziano wi-
zytę w Świątyni Opatrzności Bożej, która po-
wstaje jako wotum wdzięczności za Konsty-
tucję 3 Maja (pierwsza niedziela czerwca jest 
w Polsce Dniem Dziękczynienia), a także zwie-

dzanie Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilano-
wie. Łączny koszt uczestnictwa wynosi 20 zł 
od osoby. 

Zapisy i wpłaty w UG w Łubiance (Budynek 
B) do wyczerpania wolnych miejsc w autoka-
rze.

Zwiedzamy Kaszuby

Wyjazd na Kaszuby dla emerytów i renci-
stów odbędzie się w sobotę 12 czerwca 2010. 
W programie: Kalwaria w Wejherowie, Sank-
tuarium maryjne w Swarzewie, Muzeum Ziemi 
Puckiej w Pucku oraz relaks nad Zatoką Pucką 
Koszt udziału 40 zł od osoby. Zapisy i wpłaty w 
UG w Łubiance (Budynek B) do wyczerpania 
wolnych miejsc w autokarze.

Tadeusz Wierzbowski


