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Dokument : 2018-84224
			PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)                podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
Lp.
Nr księgi wieczystej
obręb, nr mapy
nr działki
Powierzchnia działki
(ha)
ułamkowa część gruntu
Opis nieruchomości
Wartość lokalu mieszkalnego
ustalona przez rzeczoznawcę (zł)
1
2.
3.
4.
5.
1.
GL1Y/00136371/5
Ligota, 1
2651/187
0,5327
110/10.000

lokal mieszkalny ul. Kosmonautów 2/34
pow. uż. 50,25 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka i  przedpokój
pierwsze piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 34 o pow 3,58 m²
101.970
 
2.
GL1Y/00134628/8
Rybnik, 3
5137/105
0,0164
19/100
lokal mieszkalny ul. Białych 6a/1
pow. uż. 75,39 m²
4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i  przedpokój
parter- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 1 o pow 2,32 m²
186.670 
3.
GL1Y/00135902/0
Ligota, 1
2643/193
0,7800
87/10.000
lokal mieszkalny ul. Za Torem 15/19
pow. uż. 58,50 m²
3 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój
czwarte piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 19 o pow 3,74 m² 
115.660
4.
GL1Y/00134891/2
Rybnik, 7
2242/117, 2245/119
0,1252
22/1.000
lokal mieszkalny ul. Gen. Janke Waltera 6a/6
pow. uż. 37,00 m²
1 pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój
drugie piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 6 o pow 3,80 m²
82.120
5.
GL1Y/00138521/6
Boguszowice, 3
2148/45
0,1045
45/1.000
lokal mieszkalny ul. Drobnego 1a/8
pow. uż. 36,60 m²
1 pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój
drugie piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 8 o pow 7,73 m²
62.970
6.
GL1Y/00134664/2
Niedobczyce, 5
3124/159
0,3053
101/10.000
lokal mieszkalny ul. Rymera 40/29
pow. uż. 31,56 m²
1 pokój, kuchnia bez okna, łazienka i przedpokój
drugie piętro- wyposażenie pełne
54.720
7.
GL1Y/00113778/1
Rybnik, 1
4196/264, 4218/267
0,0997
29/1.000
lokal mieszkalny ul. Skłodowskiej-Curie 1a/11
pow. uż. 36,28 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój
trzecie piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 11 o pow 1,45 m²
89.210
8.
GL1Y/00135902/0
Ligota, 1
2643/193
0,7800
71/10.000
lokal mieszkalny ul. Za Torem 19/12
pow. uż. 47,00 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój
parter- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 12 o pow 3,57 m²
94.260
	Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                       

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity- Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia                     28 września 2018 r.
	Prezydent Miasta może udzielić bonifikaty od ceny lokalu na podstawie Uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek              procentowych i warunków udzielania bonifikat.






Data wywieszenia wykazu: 17 sierpnia 2018 r.
Data zdjęcia wykazu: 7 września 2018 r.

