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Prezydent Miasta Rybnika
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2973/64
przy ul. ks. Henryka Jośki 42
       Cena wywoławcza: 756 000 zł
       Wysokość wadium: 151 000 zł
	Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 2973/64
o powierzchni 0,0533 ha, obręb Rybnik, ark. mapy 7, zapis.  
w księdze wieczystej nr GL1Y/00115630/6 Sądu Rejonowego w Rybniku.
	Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem pawilonu handlowego, zlokalizowana w dzielnicy Maroko-Nowiny, przy ulicy ks. Henryka Jośki 42.
	Działka w kształcie zbliżonym do kwadratu, posiada bezpośredni dostęp 
do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz miejskiego ogrzewania. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz placówka edukacyjna.
	Budynek wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony, podzielony 
na trzy lokale usługowe (podział umowny):

- lokal użytkowy nr 1: 57,29 m2  (nieużytkowany - do kapitalnego remontu);
- lokal użytkowy nr 2: 98,21 m2 (nieużytkowany - do kapitalnego remontu);
- lokal użytkowy nr 3: 86,67 m2 (prowadzona działalność gastronomiczna – lokal 
w stanie dobrym, gospodarka remontowa prowadzona na bieżąco);
- piwnice: 63,35 m2.
Opis techniczny budynku:
- fundamenty i ściany - murowane z cegły;
- izolacja - budynek nieocieplony;
- dach - krokwiowy, papa;
- schody - betonowe;
- posadzki - płytki;
- stolarka okienna i drzwiowa - okna drewniane, drzwi drewniane/stalowe.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomość 
w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (B MW).

	W ewidencji gruntów działka oznaczona jest użytkiem B – tereny mieszkaniowe.
	Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
	Księga wieczysta nr GL1Y/00115630/6 prowadzona dla nieruchomości 
w dziale III wykazuje ograniczone prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebności gruntowe/drogowe.

Dział IV księgi wieczystej nie wykazuje wpisów hipotek.
	Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony.

Warunki przetargu:	
	Przetarg rozpocznie się w dniu 1 grudnia 2022 r. o godzinie 900 w sali nr 109, 
I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława 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 25 listopada 2022 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. Zamkowa 5, pok. 28 
lub pod nr tel. 32 43 92 018.
	Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika, ul. Zamkowa 5, tel. 32 43 92 018.
	Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława 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).




