


NESOD:  \* MERGEFORMAT 2017-65293		1/1
Przyg.: M-I/81


M.6840.8.2017
Dokument : 2017-65293
PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego 
przy ul. Chrobrego 25/12

Cena wywoławcza:   74 000 zł 
Wysokość wadium:    7 000 zł
                              
	Niewyodrębniony lokal mieszkalny, zlokalizowany na poddaszu pięciokondygnacyjnej kamienicy, wraz z udziałem wynoszącym 36/1000 części w prawie własności  gruntu oznaczonego jako działka nr 1700/155 o pow. 0,0595 ha, obręb Rybnik, k.m.3, zapis 
w KW GL1Y/00113969/7 Sądu Rejonowego w Rybniku.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 39,00 m2 a tworzą ją jeden pokój, kuchnia, łazienka 
z wc i przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 2,34 m².
	Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Brak centralnego ogrzewania. W budynku znajduje się instalacja gazowa. 
	Stan techniczny lokalu ocenia się jako średni. 
	Sprzedaż lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT.
	W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej wpisano prawo wejścia do piwnicy do odczytania liczników gazowych i elektrycznych dla nieruchomości Rybnik Domy  wykaz 455. Przedmiotowy wpis pochodzi z 1921 r.
Wyodrębnienie lokalu nastąpi jednocześnie z zawarciem umowy sprzedaży.

Warunki przetargu:
Przetarg rozpocznie się w dniu 14 września 2017 r. o godzinie 10.00 w sali nr 109, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości a osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli 
w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że lokal będzie nabywany z majątku osobistego.
Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 8 września 2017  r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695 w banku PKO Bank Polski S.A. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.
Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży lokalu ponosi jej nabywca.
Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Oględzin lokalu można dokonywać w dniach  6-8 września 2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika, 
ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 005, tel. (32) 43 92 005.
Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i opublikowano na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



			


