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Prezydent Miasta Rybnika
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na miesięczną  stawkę czynszu dzierżawnego

Cena wywoławcza miesięcznej 
stawki czynszu dzierżawnego:                      1350,00 zł (netto)
Wysokość wadium:                 		  270,00 zł

Nieruchomość oznaczona nr działki 1962/4 o pow. 0,2615 ha, obręb Smolna na. km. 2, zapis. w Księdze wieczystej Nr GL1Y/00101134/8 Sądu Rejonowego w Rybniku.
	Działka zlokalizowana jest przy ul. Pod Lasem. 
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lokalizuje działkę w terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej o symbolu 18.2 UP.
	Umowa dzierżawy gruntu zostanie zawarta na  okres 3 lat.
	Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów związanych 
z czynszem dzierżawnym oraz kosztu podatku od nieruchomości.  
	Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do 21 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
	Czynsz dzierżawny podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23% 
w ten sposób, że zostanie on doliczony do najwyższej wylicytowanej ceny netto.
	Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i znajduje się studzienka kanalizacyjna.
	
Warunki przetargu:

Przetarg rozpocznie się w dniu 12 września 2019 r. o godzinie 1215 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).
	Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 06 września 2019 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 czynszu dzierżawnego.
Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, 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.
	Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o Regulamin przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę  nieruchomości  gminnych i Skarbu Państwa, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 9/2015  Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 stycznia 
2015 r. 
	Wygrywający przetarg zobowiązany  będzie do bezpłatnego, nieograniczonego zapewnienia dostępu właścicielowi sieci kanalizacyjnej znajdującej się na działce w celu dokonywania przeglądów, napraw i konserwacji, wymiany, przebudowy i modernizacji. 
	Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika, 
ul. B. Chrobrego 2, tel. (32) 43 92 089.
Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i opublikowano na stronie internetowej www.rybnik.eu  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


