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

Cena wywoławcza:                            133.000 zł (netto) 
Wysokość wadium:                              13.000 zł

	Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa a sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości przysługujące Gminie Rybnik a oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 1602/4 i 1604/4 o łącznej pow. 0,3303 ha, obręb Golejów, a.m. 5 dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą GL1Y/00133630/8.
	Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej Miasta przy ul. Podmiejskiej. Teren działek jest płaski i ma kształt regularny trapezoidalny. Porośnięty jest drzewami i roślinnością niskopienną. Nieruchomość jest niezagospodarowana i nieogrodzona. W jej sąsiedztwie znajduje się Strefa Ekonomiczna, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, tereny działalności gospodarczej wykorzystywane produkcyjnie, torowisko. Przez nieruchomość przechodzą sieci: energetyczna, ciepłownicza, wodociągowa. W jej sąsiedztwie natomiast przechodzą dodatkowo sieć kanalizacji deszczowej. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomość m.in.: w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, obiektów elektroenergetycznych (1.P); w granicach stref ochronnych od linii 400kV.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest jako tereny przemysłowe (Ba).
	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 wykazuje w dziale III następujące wpisy obciążeniowe:
- prawo drogi dla właściciela nieruchomości Golejów wyk. 111,
- prawo drogi dla właściciela działki nr 139/2 mapa 1 wyk. Golejów 139,
- prawo drogi dla właściciela nieruchomości Golejów wyk. 94, 98, 99, 100, 101,
- prawo drogi dla właściciela nieruchomości Golejów wyk. 162,
- wzajemna służebność drogi, określona w § 4 umowy działu spadku przez działki i na rzecz właścicieli tam wymienionych. 
Dział IV-ty tej Księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
	Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 %, natomiast wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste to 8.026,29 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.
	Przetarg przeprowadzony w dniu 22 października 2020 r. zakończony został wynikiem negatywnym.

	
Warunki przetargu:

	Przetarg rozpocznie się w dniu 14 stycznia 2021 r. o godzinie 1000 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 stycznia 2021 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 stycznia 2021 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.

