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Prezydent Miasta Rybnika
ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rybniku przy ul. gen. Józefa Hallera
	Nieruchomość oznaczona jest w nw. księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer:

	5957/3 o powierzchni 0,0396 ha, obręb Rybnik, arkusz mapy 3, księga wieczysta nr GL1Y/00117164/2,

5959/1 o powierzchni 0,0317 ha, obręb Rybnik, arkusz mapy 3, księga wieczysta nr GL1Y/00134672/1,
5954/21 o powierzchni 0,0038 ha i 6002/21 o powierzchni 0,0659 ha, obręb Rybnik, ark. mapy 3, księga wieczysta nr GL1Y/00114701/8.
	Powierzchnia nieruchomości: 0,1410 ha.

Nieruchomość stanowi zwarty kompleks działek, który jest częścią terenu objętego projektem zagospodarowania kwartału w ścisłym centrum miasta pomiędzy ulicami gen. Józefa Hallera, Rzeczną, Raciborską i Pocztową. W jej sąsiedztwie znajduje się rynek, poczta, Urząd Miasta, Sąd Rejonowy, targowisko miejskie, wielopoziomowy parking miejski oraz teren zagospodarowany tymczasowo jako strefa aktywności dla mieszkańców. Docelowo projekt zagospodarowania kwartału obejmuje budowę budynków mieszkalno-usługowych i Rybnickiego Centrum Edukacji Artystycznej oraz budowy stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznej. Nieruchomość jest niezagospodarowana, a pod jej powierzchnią znajdują się fundamenty dawnych budynków. W ewidencji gruntów w całości sklasyfikowana jest jako użytek „Bi” – inne tereny zabudowane. W przeszłości wykorzystywana była jako część parkingu miejskiego oraz na cele aktywności sportowej. Uzbrojenie techniczne w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej znajduje się w sąsiedztwie nieruchomości, przy czym o warunkach technicznych podłączenia poszczególnych sieci do nieruchomości decydują ich gestorzy. Przez teren zbywanej nieruchomości przechodzą sieci wodne i elektroenergetyczne.
	W stosunku do działki nr 6002/21 przewiduje się wejście w teren i wykonanie, na niewielkim odcinku w jej północno-wschodniej części podziemnej sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. polegającej na prawie do pozostawienia na tej nieruchomości sieci elektroenergetycznej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym a także prawie dostępu w przyszłości do tej sieci oraz jej rozbudowy, usuwania awarii, dokonywania przeglądu, kontroli, konserwacji, pomiarów, remontów, modernizacji i wymiany sieci, po ich wybudowaniu i ewentualnej rozbudowie, a prawo to zostanie wpisane do księgi wieczystej.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar nieruchomości uchwalony został uchwałą nr 659/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. Zgodnie z ustaleniami planu, nieruchomość położona jest w terenie zabudowy śródmiejskiej o symbolu 2/2ZS, dla którego ustalone zostało przeznaczenie podstawowe:
	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

zabudowa usługowa, w ramach której dopuszcza się szczegółowo opisane w planie miejscowym przeznaczenia.
	Rozpoczęcie zabudowy winno nastąpić w ciągu osiemnastu miesięcy a oddanie obiektu/-ów budowlanego/-ych do użytkowania w ciągu czterech lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości: 965 000 zł (netto).
Wysokość wadium: 193 000 zł.
	Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika: PKO Bank Polski S.A. 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695 najpóźniej do dnia 08 marca 2021 r. 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.
	 Księgi wieczyste nr:
	GL1Y/00117164/2 w działach III i IV brak wpisów,

GL1Y/00134672/1 w dziale III wpis ograniczonego prawa rzeczowego: służebność drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli KW 63032, dział IV nie zawiera wpisów,
GL1Y/00114701/8 w dziale III wpis ograniczonego prawa rzeczowego: służebność gruntowa drogi, bliżej określona w § 3 oświadczenia o ustanowienia służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 4646/21 opisane w księdze wieczystej nr 118183, dział IV nie zawiera wpisów.
	Celem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty, zgodnie z którą rozpoczęcie zabudowy udokumentowane wpisem w dzienniku budowy i oddanie obiektu/-ów budowlanego/-ych posadowionego/-ych na nieruchomości do użytkowania, nastąpi w terminach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia zabudowy nabywca zapłaci sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto. Kara umowna w tej samej wysokości naliczona zostanie również w przypadku niedotrzymania terminu oddania obiektu/-ów budowlanego/-ych posadowionego/-ych na nieruchomości do użytkowania. W celu zabezpieczenia zapłaty kar umownych, nabywca ustanowi na rzecz Gminy Rybnik hipotekę umowną w kwocie 300 000 złotych. Co do obowiązku zapłaty kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi i przyznanymi kosztami postępowania, nabywca zobowiązany będzie w umowie sprzedaży nieruchomości poddać się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Gmina Rybnik może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu zabudowy nieruchomości.
	Sprzedający zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminu oddania obiektu/-ów budowlanego/-ych do użytkowania a prawo to zostanie wpisane do księgi wieczystej.
	Pisemne oferty należy składać do dnia 08 marca 2021 r., w zamkniętych kopertach, z napisem: „NIE OTWIERAĆ: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rybniku przy ul. gen. Józefa Hallera”:

	w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 bądź „skrzynce podawczej” zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu Miasta Rybnika od ul. Miejskiej w godzinach dostępnych dla klientów- w zależności od wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Rybnika, lub

tradycyjną pocztą na dane adresowe: Urząd Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Rybnika.
	Pisemna oferta powinna zawierać:

	imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

datę sporządzenia oferty,
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
	oferowaną cenę netto (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (przelew),

proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
	 Do oferty należy dołączyć: 

	kopię dowodu wniesienia wadium lub dowód stanowiący podstawę do zwolnienia z tego obowiązku (w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości),

oświadczenie o stanie cywilnym (w przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną),
oświadczenie oferenta, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej lub środki przeznaczone na nabycie nieruchomości pochodzą z jego majątku osobistego (w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, gdy ofertę składa jeden ze współmałżonków),
wypis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem, że do dnia złożenia oferty nie nastąpiły w rejestrze zmiany (jeżeli oferentem jest podmiot niepodlegający rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym),
dokument wykazujący udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli oferent działa przez pełnomocnika),
prezentację osiągnięć oferenta w zakresie realizacji inwestycji budowlanych o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym,
	koncepcję architektoniczno-urbanistyczną i zagospodarowania nieruchomości wraz z opisem technicznym planowanej inwestycji oraz harmonogramem jej realizacji,
	oświadczenie oferenta zawierające zobowiązanie, że w przypadku wybrania jego oferty będzie on realizował inwestycję zgodnie z przedstawioną koncepcją, a ewentualne odstępstwa od niej będą możliwe jedynie za zgodą Prezydenta Miasta Rybnika.
Oferta i wszystkie złożone oświadczenia powinny być podpisane przez oferenta lub umocowanego pełnomocnika.
	 Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną cenę oraz walory architektoniczno-urbanistyczne i funkcjonalno-przestrzenne inwestycji.
	 Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w pokoju nr 009 lub stanowisku obsługi klienta na parterze w zależności od wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Rybnika, w terminie do dnia złożenia ofert, w godzinach dostępnych dla klientów, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Mienia.
	Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

	część jawna przetargu, w obecności oferentów, odbędzie się w dniu 12 marca 2021 r. o godzinie 900 w sali nr 109 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2,

część niejawna, bez udziału oferentów, odbędzie się w terminie i miejscu ustalonym przez komisję przetargową w części jawnej.
	W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wg nw. kryteriów:

	zaoferowana cena netto,


	walory architektoniczno-urbanistyczne i funkcjonalno-przestrzenne inwestycji.


	Komisja przetargowa wybiera najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert, albo organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Najkorzystniejszą ofertą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów obliczonych według poniższych zasad:
	za kryterium zaoferowanej ceny netto, punkty zostaną obliczone wg wzoru:

cena netto danej oferty/cena netto najwyższej oferty x 60,
	za kryterium walorów architektoniczno-urbanistycznych i funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, punkty zostaną obliczone następująco: 

	linia zabudowy od strony projektowanego ciągu pieszo-rowerowego (0-4 pkt):

	0 pkt:  zabudowa nie przylega do wschodniej granicy działki,

	2 pkt: zabudowa budynku przylega do wschodniej granicy działki na co najmniej 1/3 jej długości,
	4 pkt: zabudowa budynku przylega do wschodniej granicy działki na co najmniej 2/3 jej długości.

	wysokość zabudowy (0-6 pkt):

	0 pkt: zabudowa o wysokości poniżej 1/3 dopuszczalnej w mpzp maksymalnej wysokości zabudowy,
	2 pkt: zabudowa o wysokości powyżej 1/3 i poniżej 2/3 dopuszczalnej w mpzp maksymalnej wysokości zabudowy,
	4 pkt: zabudowa o wysokości powyżej 2/3 dopuszczalnej w mpzp maksymalnej wysokości zabudowy,
	6 pkt: zabudowa o maksymalnej wysokości dopuszczalnej w mpzp.

	geometria dachu (0-6 pkt):

	0 pkt: kąt nachylenia połaci dachu w przedziale od 5 – 45 st.,
	6 pkt:– kąt nachylenia połaci dachu mniejszy od 5 st.

	materiał elewacyjny (0-6 pkt):

	0 pkt: materiał elewacyjny o niskiej wartości użytkowej oraz estetycznej, nie kompatybilny z zastosowanym w ramach kwartału,
	2 pkt: materiał o podobnej kolorystyce ale niskiej wartości użytkowej oraz estetycznej,
	4 pkt: materiał taki sam lub kompatybilny z zastosowanym w ramach kwartału (fakturą, kolorystyką oraz wytrzymałością nawiązujący do zastosowanej cegły i płytki klinkierowej) zastosowany na poniżej 50% powierzchni elewacji,
	6 pkt: materiał taki sam lub kompatybilny z zastosowanym w ramach kwartału (fakturą, kolorystyką oraz wytrzymałością nawiązujący do zastosowanej cegły i płytki klinkierowej) zastosowany na powyżej 50% powierzchni elewacji.

	udogodnienia komunikacyjne (0-6 pkt):

	0 pkt: koncepcja zagospodarowania terenu nieuwzględniająca  powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym, teren działki nie stanowiący przestrzeni publicznej,
	2 pkt: koncepcja zagospodarowania terenu uwzględniająca powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym oraz stworzenie przestrzeni półprywatnej lub prywatnej,
	4 pkt: koncepcja zagospodarowania terenu uwzględniająca powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym oraz stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej,
	6 pkt: koncepcja zagospodarowania terenu uwzględniająca powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym oraz stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej, przewidująca zapewnienie miejsc postojowych w formie garażu podziemnego.

	współczynnik intensywności zabudowy (0-8 pkt):

	0 pkt.: projektowany w.i.z. w przedziale 0,02 – 2,
	4 pkt: projektowany w.i.z. w przedziale 2 – 3,
	8 pkt: projektowany w.i.z. w przedziale 3 – 4.

	przeznaczenie funkcjonalne budynku (0-4 pkt):

	0 pkt:  budynek o jednorodnym przeznaczeniu handlu hurtowego,
	2 pkt: budynek o jednorodnym przeznaczeniu, zgodnym z katalogiem przeznaczeń określonym w mpzp,
	4 pkt: budynek wielofunkcyjny o przeznaczeniu, zgodnym z katalogiem przeznaczeń określonym w mpzp.

	Oferty pomiędzy którymi różnica uzyskanej sumy punktów nie przekroczy liczby dziesięciu, uznane zostaną jako równorzędne. Zorganizowany zostanie wówczas dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Prezydentowi Miasta Rybnika przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
	Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Rybnika może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Do sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
Do oferentów cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 
	Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży. Obecnie obowiązuje stawka 23%.
	Cena nieruchomości, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi jej nabywca.
	Oględzin nieruchomości można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 009 lub pod nr tel. 32 43 92 019.


