NESOD:  \* MERGEFORMAT 2017-49016		3/3
Przyg.: M-I/79

M.6840.56.2015
Dokument : 2017-49016

PREZYDENT  MIASTA  RYBNIKA
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
przy ulicy Rybackiej

Cena wywoławcza:                            2.000.000 zł (netto) w tym:
- prawo własności:                             1.970.000 zł
- prawo użytkowania wieczystego:         30.000 zł

Wysokość wadium:                               200.000 zł

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 2286/163, 2276/163 
i 2277/163 o powierzchni 2,7215 (prawo własności) i 2203/151 o powierzchni 0,0440 ha (prawo użytkowania wieczystego), obręb Wielopole, a.m.3, zapis. odpowiednio w Kw Nr GL1Y/00000381/6 
i GL1Y/00066546/1 Sądu Rejonowego w Rybniku. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,7655 ha.
Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie podmiejskiej, w sąsiedztwie terenów usług publicznych, rekreacyjnych, zabudowy jednorodzinnej i usługowej. Działki tworzą gospodarczą całość o kształcie regularnym eliptycznym. Posiadają nierówności, poprzecinane są rowami, porośnięte są drzewami i roślinnością niskopienną. Dojazd odbywa się od ul. Rybackiej. Uzbrojenie techniczne 
w zakresie sieci wod.-kan., energetycznej, telekomunikacyjnej i ciepłowniczej przebiega wzdłuż 
ul. Rybackiej. Przez nieruchomość przechodzą sieci- kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna i sieć przepustowa rurowa.
Plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomość m.in.: w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (15.MN), w terenach gdzie wprowadzono nieprzekraczalne linie zabudowy.
Księgi wieczyste prowadzone dla nieruchomości nie wykazują żadnych wpisów obciążeniowych.
Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 %, natomiast wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste to 12,14 zł. Opłatę wnosi się do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Cel przetargu:
Wybranie najkorzystniejszej oferty gwarantującej zrealizowanie inwestycji budowlanej 
w terminie i na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
Warunki przetargu:
Wniesienie wadium i złożenie w terminie oferty.
	Oddanie inwestycji do użytkowania najpóźniej w terminie czterech lat od daty zawarcia umowy sprzedaży.
Miastu Rybnik przysługiwać będzie prawo odkupu sprzedawanej nieruchomości w terminie pięciu lat od daty zawarcia umowy sprzedaży w przypadku, gdy w terminie czterech lat od daty zawarcia umowy sprzedaży nie zostanie oddana do użytkowania inwestycja przedstawiona 
w ofercie przetargowej, a prawo to zostanie wpisane do księgi wieczystej. Miasto Rybnik nie skorzysta z prawa odkupu w sytuacji, w której nieoddanie inwestycji do użytkowania nastąpiłoby wskutek niezawinionego przez nabywcę nieuzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji wraz z pełną infrastrukturą techniczną i drogową.



Oferta przetargowa i kryteria jej oceny:
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Rybniku przy 
ul. Rybackiej”, najpóźniej w dniu 04 sierpnia 2017 r. w pok. nr 009, parter budynku Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2.
	Oferta powinna zawierać:
	imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę, siedzibę oraz wskazanie właściwego dla oferenta rejestru, jeżeli oferentem jest osoba  prawna lub inny podmiot,
	datę sporządzenia oferty,

oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
oferowaną cenę netto i sposób jej zapłaty,
prezentację osiągnięć oferenta w zakresie realizacji inwestycji budowlanych,
koncepcję architektoniczno-urbanistyczną i zagospodarowania nieruchomości wraz z opisem technicznym planowanej inwestycji i harmonogramem jej realizacji,
	oświadczenie oferenta zawierające zobowiązanie, że w przypadku wybrania jego oferty będzie on realizował inwestycję zgodnie z przedstawioną koncepcją, a ewentualne odstępstwa od niej będą możliwe jedynie za zgodą Miasta,
	do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

	Przetarg ma na celu wybranie najkorzystniejszej oferty wg nw. kryteriów i ich procentowych     wag:

 a/  zaoferowana cena netto:                                                                                                70 % 
 b/  koncepcja architektoniczno-urbanistyczną i zagospodarowania nieruchomości:         30 %
Przetarg wygra oferta, która uzyska największą sumę punktów obliczonych wg poniższych zasad:
 a/  dla kryterium zaoferowanej ceny netto, punkty zostaną obliczone wg wzoru:
(cena netto danej oferty/cena netto najwyższej oferty ) x 100 x 0,7
b/ dla kryterium koncepcji architektoniczno-urbanistycznej i zagospodarowania nieruchomości każdy z członków komisji przetargowej przyznaje ofercie maksymalnie 10 punktów; 
punkty zostaną obliczone wg wzoru:
           (suma punktów danej oferty/suma punktów oferty najwyżej ocenionej) x 100 x 0,3
     Ocenie podlegać będą proponowane rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne uwzględniające w szczególności zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie wolnostojącej, bliźniaczej 
bądź szeregowej ze wskazaniem na maksymalne wykorzystanie powierzchni zabudowy.
     Przy zagospodarowaniu terenu należy zachować:
	- wskaźnik intensywności zabudowy maksymalnie 1,4,
- maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek- 50 %,
	- udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działek- 30 %,
     - wysokość zabudowy nie może przekraczać 10 m.
5.  Oferty pomiędzy którymi różnica uzyskanej sumy punktów nie przekroczy liczby dziesięciu,     uznane zostaną jako równorzędne; zorganizowany zostanie wówczas dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Pozostałe informacje :
1.  Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów              z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
Do oferentów cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.                     o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity- Dz.U. z 2016 r., poz. 1061, 
ze zm.).
3.  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali nr 108,                         II piętro budynku Urzędu Miasta przy ul. B. Chrobrego 2.
4.   Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 04 sierpnia 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika w PKO Bank Polski S.A.  74 1020 2528 0000 0302 0434 3695. 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 nieruchomości.
5.   Cena nieruchomości, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
	Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto powiększona o podatek VAT w stawce 23 %.
	Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu dotyczącym zawarcia umowy sprzedaży, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi jej nabywca.
Oględzin nieruchomości można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika przy                 ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 009 lub pod nr tel. 32 43 92 019, w terminie do dnia złożenia ofert.
	Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i opublikowano na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.













