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Prezydent Miasta Rybnika
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Rybniku przy ul. Obrońców Pokoju

Cena wywoławcza:                            31.000 zł (netto)
Wysokość wadium:                              3.100 zł

Nieruchomość ozn. nr działki 3246/35 o pow. 0,0526 ha, obręb Niedobczyce, a.m. 5, zapis. w Kw Nr GL1Y/00162787/5 Sądu Rejonowego w Rybniku.
	Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej Miasta, dzielnicy Niedobczyce przy ul. Obrońców Pokoju. Teren działki jest wyniesiony w stosunku do poziomu ulicy, chodnika i działek sąsiednich. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Porośnięta jest pojedynczymi drzewami i roślinnością niskopienną. Nieruchomość jest niezagospodarowana i nieogrodzona. W jej sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz stacja transformatorowa. Przez nieruchomość przechodzą sieci energetyczne. W jej sąsiedztwie przechodzi dodatkowo sieć wodna i kanalizacyjna.
	Na działce znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. 
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomość m.in.: 
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (P MN), w terenach górniczych KWK Rydułtowy.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest jako tereny mieszkaniowe (B).
	Sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 % 
w ten sposób, że zostanie on doliczony do najwyższej wylicytowanej ceny netto.
	Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych. 
	Przetarg przeprowadzony w dniu 16 listopada 2017 r. zakończony został wynikiem negatywnym.
	
Warunki przetargu:

Przetarg rozpocznie się w dniu 18 stycznia 2018 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 stycznia 2018 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 10-12 stycznia 2018 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.


