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Prezydent Miasta Rybnika
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej 
w Rybniku przy ul. Ekonomicznej

Cena wywoławcza:                            200.000 zł (netto) 
Wysokość wadium:                              40.000 zł

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa a sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości przysługujące Gminie Rybnik a oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 1722/4 i 1372/4 o łącznej pow. 0,4032 ha, obręb Golejów, a.m. 5 dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą GL1Y/00134427/9.
	Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej Miasta przy ul. Ekonomicznej. Teren działek jest równy i płaski o kształcie zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość jest w części zagospodarowana- wyłożona asfaltem a w pozostałej części porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami. W jej sąsiedztwie znajduje się Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Strefa Ekonomiczna, tereny działalności gospodarczej wykorzystywane na cele usługowe i produkcyjnie. Nieruchomość jest ogrodzona (brak zorganizowanego zjazdu na drogę publiczną) a przez jej teren przechodzą sieci: energetyczna i telekomunikacyjna. W jej sąsiedztwie przechodzi również sieć wodna i kanalizacyjna. Aktualnie nieruchomość wykorzystywana jest 
z przeznaczeniem na przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy i z tego tytułu obciążona jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony do dnia 31 marca 2022 r. 
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomość m.in.: 
w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, obiektów elektroenergetycznych (1.P, 2.P); w granicach stref ochronnych od linii 400kV, 
w terenach gdzie wprowadzono nieprzekraczalne linie zabudowy.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki są oznaczone jako tereny dróg (dr).
	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 w dziale III wykazuje dwadzieścia osiem (28) wpisów praw drogowych oraz jeden (1) wpis dotyczący prawa utrzymania kanału na rzecz Gminy Rybnik z 1928 r.
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 111,28 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.






	
Warunki przetargu:
Przetarg jest ograniczony do osób będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości przyległych. W przypadku współużytkowania wieczystego nieruchomości przyległych, skuteczne zgłoszenie uczestnictwa do przetargu może nastąpić wyłącznie przez wszystkie osoby będące współużytkownikami wieczystymi.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu powinno zawierać :
	imię, nazwisko i adres oferenta,
	dokumenty potwierdzające spełnienie warunku sąsiedztwa nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego itp.),

oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
	Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Celem przetargu jest przyłączenie tej nieruchomości do jednej z nieruchomości przyległych z powodu niemożności jej prawidłowego i racjonalnego wykorzystania ze względu na jej niekorzystne cechy geometryczne.

 Informacje dodatkowe :
1.   Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 06 września 2019 r.
	Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona 
w dniu 11 września 2019 r. w Urzędzie Miasta przy ul. Chrobrego 2, (parter, tablica ogłoszeń Wydziału Mienia).

Przetarg rozpocznie się w dniu 12 września 2019 r. o godzinie 1130 w sali nr 109, 
I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy 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 06 września 2019 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 wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
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.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Miasta można dokonywać w dniach 04-06 września 2019 r.  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Szczegółowe 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.


