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PREZYDENT  MIASTA  RYBNIKA
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż gminnej nieruchomości zabudowanej 
przy ulicy Rudzkiej 96

Cena wywoławcza :   180.000 zł
   Wysokość wadium :    18.000 zł

	Nieruchomość zabudowana składająca się z działki nr 2853/124 o powierzchni 
0,0686 ha, położona w obrębie Rybnik, na karcie mapy 1, zapisana w księdze wieczystej GL1Y/00134901/6 Sądu Rejonowego w Rybniku. 

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Rudzkiej 96 w dzielnicy Rybnik- Północ (Wawok). Działka ma kształt prostokąta o wymiarach ~ 14,5 m x 47 m i zabudowana jest trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 
w którym znajdują się trzy lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 192 m2. Budynek wybudowany został metodą tradycyjną i wymaga kapitalnego remontu. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy w złym stanie technicznym. Nieruchomość uzbrojona jest w sieci wod.-kan. i elektryczną. Ogrzewanie budynku odbywało się do tej pory poprzez piece kaflowe. Na nieruchomości znajduje się studzienka kanalizacyjna i ogrodzenie, które w części (od 
ul. Rudzkiej) wychodzi poza obszar sprzedawanej działki.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomość m.in.: 
w terenach zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i jednorodzinnej.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
Księga wieczysta prowadzona dla tej nieruchomości w dziale III wykazuje jeden wpis obciążeniowy dotyczący prawa drogowego na rzecz właścicieli nieruchomości Rybnik Rola wykaz. L. 187. Dział IV-ty wolny jest od wpisów.
	Przetargi przeprowadzone w dniach 15 czerwca i 12 października 2016 r. oraz 15 marca i 08 czerwca 2017 r. zakończone zostały wynikiem negatywnym.

Warunki przetargu:
Przetarg rozpocznie się w dniu 14 września 2017 r. o godzinie 1130 w sali nr 109, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2.
	Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wypisu 
z właściwego rejestru (oryginał do wglądu), zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.
	Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 08 września 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.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Miasta można dokonywać 
w dniach 06-08 września 2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika, 
ul. B. Chrobrego 2, tel. (32) 43 92 019.
	Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i opublikowano na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

