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Dokument : 2019-109938
			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. 2204 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/00158514/0
Rybnik 7
2591/122, 2857/122, 2848/121, 2850/121
0,1908
30/1.000
lokal mieszkalny ul. ks. H. Jośki 21C/7
pow. uż. 45,13 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i  przedpokój
trzecie piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 7 o pow.     2,66+0,51 m² 

108.492 
2.
GL1Y/00158514/0
Rybnik, 7
2591/122, 2857/122, 2848/121, 2850/121
0,1908
25/1.000
lokal mieszkalny ul. ks. H. Jośki 21C/8
pow. uż. 37,87 m²
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój
trzecie piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 8 o pow. 3,30 m²

93.737
3.
GL1Y/00134888/8
Rybnik, 7
2227/63
0,1712
16/1.000
lokal mieszkalny ul. ks. H. Jośki 40B/4
pow. uż. 36,90 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój
pierwsze piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 4 o pow. 6,50 m²

90.639
4.
GL1Y/00134888/8
Rybnik, 7
2227/63
0,1712
16/1.000
lokal mieszkalny ul. ks. H. Jośki 40B/1
pow. uż. 36,90 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój
parter- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 1 o pow. 6,30 m²

86.068
5.
GL1Y/00132357/3
                                  Rybnik, 3
3653/91, 4905/94, 4907/90, 4910/90
0,0643
30/1.000
lokal mieszkalny ul. Białych 4/15
pow. uż. 37,00 m²
1 pokój, aneks kuchenny, łazienka z wc i przedpokój
parter- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 15 o pow. 5,95 m²
88.077
6.
GL1Y/00116149/4
                                  Rybnik, 7
2122/131
0,0906
66/1.000
lokal mieszkalny ul. Komuny Paryskiej 5B/6
pow. uż. 47,70 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój
pierwsze piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 6 o pow. 15,70 m²
115.101
7.
GL1Y/00090847/8
Rybnik, 6
1818/99
0,1734
41/1.000
lokal mieszkalny ul. Jankowicka 18/7
pow. uż. 48,00 m²
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój
drugie piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 7 o pow. 5,87 m²
164.496
8.
GL1Y/00120181/1
Rybnik, 6
1685/100
0,2299
40/1.000
lokal mieszkalny ul. Jankowicka 16/25
pow. uż. 47,78 m²
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, czwarte piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 25 o pow. 4,36 m²
117.242
9.
GL1Y/00117740/4
Rybnik, 3
1556/138
0,1025
60/1.000
lokal mieszkalny ul. Kościuszki 28/13
pow. uż. 61,85 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i  2 przedpokoje, pierwsze piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 13 o pow. 11,25 m²

121.533
10.
GL1Y/00086298/3
Rybnik, 3
3867/215, 3870/215, 3872/224
0,0887
14/1.000
lokal mieszkalny ul. Kościuszki 59D/12
pow. uż. 44,10 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, trzecie piętro- wyposażenie pełne
107.800
11.
GL1Y/00119516/9
Kłokocin, 1
2382/53, 2967/50, 2968/50, 2969/50, 2166/46, 2970/52, 2971/52, 2380/49
1,1423
46/10.000
lokal mieszkalny ul. Poligonowa 13A/3
pow. uż. 34,71 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, pierwsze piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 3 o pow 4,64 m²

77.106
	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. 2204 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia                     18 października 2019 r.
	Prezydent Miasta może udzielić bonifikaty od ceny lokalu na podstawie Uchwały Nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika                              z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.



















Data wywieszenia wykazu: 06 września 2019 r.
Data zdjęcia wykazu: 27 września 2019 r.

