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PREZYDENT  MIASTA  RYBNIKA
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej
w Rybniku przy ul. Sybiraków

Cena wywoławcza :  990.000 zł (netto)
Wysokość wadium :    198.000 zł

	Nieruchomość ozn. nr działki 5848/55 o pow. 1,2419 ha, obręb Rybnik, a.m. 3, zapis. 
w Kw Nr GL1Y/00000520/3 Sądu Rejonowego w Rybniku.
	Działka zlokalizowana jest w dzielnicy Rybnik-Północ przy ul. Sybiraków. W jej sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowo-mieszkaniowa, tereny kolejowe oraz tereny zieleni. Nieruchomość w znacznej części porośnięta jest drzewami i roślinnością niską 
a przez jej teren przepływa ciek- Potok Młynówka do którego dochodzą dwa rowy odwadniające biegnące od ul. Sybiraków. W trakcie intensywnych opadów teren nieruchomości, który obniżony jest w stosunku do otaczających go ulic i linii kolejowej, stanowi teren zalewowy, gdzie istniejąca sieć rowów nie zapewnia całkowitego odbioru wód deszczowych.
	Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do:

	zachowania przepływu we wszystkich trzech ciekach wodnych znajdujących się na nieruchomości,
	budowy nowego kolektora wód deszczowych o orientacyjnej średnicy 1200 cm w celu prawidłowego odwodnienia terenu.

	Uzbrojenie techniczne w postaci sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowej znajduje się w jej sąsiedztwie. Przez działkę przechodzi sieć elektryczna oraz kanalizacja deszczowa.
	Dostęp do działki realizowany jest od ul. Sybiraków.
	W ewidencji gruntów działka oznaczona jest użytkiem LsV- lasy i grunty leśne (pow. 1,0671 ha) oraz Ws- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (pow. 0,1748 ha). Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity- Dz.U. z 2017 r. poz. 788) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. Ww. nieruchomość ujęta jest 
w „Inwentaryzacji stanu lasów komunalnych Miasta Rybnik na lata 2010-2019”.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomość m.in.: w terenach usług komercyjnych (66.U), w terenach zieleni urządzonej (72.ZP), w terenie, gdzie wprowadzono nieprzekraczalne linie zabudowy, w terenach parkingów i garaży zbiorowych, w terenach tras ścieżek rowerowych.
	Status działki przeznaczonej pod usługi komercyjne na użytkach leśnych powoduje, że przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowę należy uzyskać decyzję na wyłączenie z produkcji leśnej powierzchni działki określonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.
	Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych.
	Przetarg przeprowadzony w dniu 19 października 2017 r. zakończony został wynikiem negatywnym.


Warunki przetargu:

Przetarg rozpocznie się w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 0900 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 12 stycznia 2018 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.
Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto powiększona 
o podatek VAT w stawce 23 %.
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 w obecności pracownika Urzędu Miasta można dokonywać                                     w dniach 10-12 stycznia 2018 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.


			




			



			


