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Prezydent Miasta Rybnika
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
gminnej nieruchomości gruntowej
położonej w Rybniku przy ul. Stefana Batorego
Cena wywoławcza: 60 300 zł (netto)
                         Wysokość wadium: 12 000 zł
	Nieruchomość ozn. nr działki 459/98 o pow. 0,0920 ha, obręb Niewiadom Dolny, ark. mapy 3, zapis. w Księdze Wieczystej Nr GL1Y/00119980/2 Sądu Rejonowego w Rybniku.
	Działka zlokalizowana jest w Rybniku, dzielnicy Niewiadom przy ul. Stefana Batorego. Nieruchomość posiada bezpośredni dojazd z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, położona jest w sąsiedztwie gruntów mieszkaniowych (zabudowa jednorodzinna). Działka ma kształt regularny, jest nieogrodzona, porośnięta dziko rosnącymi drzewami i krzewami.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomość w terenach ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej (R MNZ) oraz w terenach ogrodów przydomowych (R ZM).
	Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości wykazuje w dziale III następujące wpisy obciążeniowe:

- obowiązek przepuszczania wody i czyszczenia rowu na rzecz Gwarectwa Beatens-Glṻckgrube z KW Jejkowice  wyk. 480;
- prawo drogowe na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Niewiadom Dolny wyk. 87 i 90;
- służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli księgi pól górniczych i „Wien” wyk. 253, „Benesch” wyk. 254, Radlin wyk. 256, „Beatensglṻck” wyk. 255, „Kleiserin Elisabeth” wyk. 62, „Neu Ocyuhausen” wyk. 33, „Omer Pascha” wyk. 65, „Grauz Josef” wyk. 31;
- służebność drogi, bliżej określona w § 6 umowy sprzedaży;
- wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej odnośnie działek nr 435/20, 378/17, 376/16, 374/14, 433/83, 392/65.
	Sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23% w ten sposób, że zostanie on doliczony do najwyższej wylicytowanej ceny netto.
	Przetarg przeprowadzony w dniu 16 września 2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunki przetargu:
	Przetarg rozpocznie się w dniu 18 listopada 2021 r. o godzinie 1030 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 12 listopada 2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika 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.
Cena nieruchomości, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie 
nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
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 można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, pok. 008 lub pod nr tel. 32 43 92 018.
	Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, tel. 32 43 92 018.
Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2 (parter, tablica Wydziału Mienia) a także zamieszczono na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod linkiem https://bip.um.rybnik.eu (zakładka Komunikaty i ogłoszenia/Przetargi na nieruchomości).

