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Dokument : 2018-98045
			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/00136731/7
Chwałowice, 1
1953/100, 1955/94, 1958/98
0,1322
47/1.000

lokal mieszkalny ul. Śląska 11a/2
pow. uż. 49,35 m²
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i  przedpokój
parter- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 2 o pow 8,12 m²
113.806
 
2.
GL1Y/00158150/0
Boguszowice, 3
2362/38, 2364/45, 2359/40
1,0911
62/10.00
lokal mieszkalny ul. Kuboszka 3c/10
pow. uż. 48,14 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i  przedpokój
trzecie piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 10 o pow 2,38 m²
75.720 
3.
GL1Y/001158150/0
Boguszowice, 3
2362/38, 2364/45, 2359/40
1,0911
65/10.000
lokal mieszkalny ul. Astronautów 1a/3
pow. uż. 48,13 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój
parter- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 3 o pow 4,95 m² 
84.616
4.
GL1Y/001158150/0
Boguszowice, 3 
2362/38, 2364/45, 2359/40
1,0911
53/10.000
lokal mieszkalny ul. Astronautów 1b/7
pow. uż. 39,95 m²
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój
drugie piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 7 o pow 3,25 m²
69.428
5.
GL1Y/00137129/1
Niedobczyce, 5
3157/57
0,4257
240/10.000
lokal mieszkalny ul. Barbary 13a/21
pow. uż. 54,29 m²
3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój
czwarte piętro- wyposażenie pełne
93.070
6.
GL1Y/00136475/4
Ligota, 1
2648/187, 2650/187
0,3639
25/1.000
lokal mieszkalny ul. Wolna 6/14
pow. uż. 47,00 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój
pierwsze piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 14 o pow 3,20 m²
102.042
7.
GL1Y/00136393/5
Rybnik, 9
129/1, 124/9
0,2560
26/1.000
lokal mieszkalny ul. Raciborska 14a/8
pow. uż. 68,30 m²
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój
drugie piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 8 o pow 6,30 m²
172.916
8.
GL1Y/00099382/3
Boguszowice, 3
1369/42
0,0193
182/1.000
lokal mieszkalny ul. Bogusławskiego 18/4
pow. uż. 52,30 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój
pierwsze piętro- wyposażenie pełne
87.589
9.
GL1Y/00136371/5
Ligota, 1
2651/187
0,5327
143/1.000
lokal mieszkalny ul. Kosmonautów 2/19
pow. uż. 64,00 m²
3 pokoje, 1 pokój z aneksem kuchennym,łazienka z wc i przedpokój
czwarte piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 19 o pow 3,40 m²

127.845,29
10.
GL1Y/00135902/0
Ligota, 1
2643/193
0,7800
86/10.000
lokal mieszkalny ul. Za Torem 15/28
pow. uż. 58,50 m²
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój
trzecie piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 28 o pow 3,08 m²
132.006
11.
GL1Y/00135902/0
Ligota, 1
2643/193
0,7800
95/10.000
lokal mieszkalny ul. Za Torem 19/17
pow. uż. 64,00 m²
4 pokoje, 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka z wc i przedpokój
trzecie piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 17 o pow 4,08 m²
149.898
12.
GL1Y/00116721/8
Rybnik, 1
4215/267
0,1036
35/1.000
lokal mieszkalny ul. Skłodowskiej-Curie 2a/15
pow. uż. 45,43 m²
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój
Czwarte piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 15 o pow 1,46 m²
92.896
13.
GL1Y/00136393/5
Rybnik, 9
129/1, 124/9
0,2560
21/1.000
lokal mieszkalny ul. Raciborska 14b/23
pow. uż. 53,40 m²
3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój
Trzecie piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 23 o pow 7,00 m²
134.784,71
14.
GL1Y/00157439/3
Chwałowice, 1
2062/97, 2071/98, 2049/100, 2056/99, 2081/94
0,4085
20/1.000
lokal mieszkalny ul. Śląska 27c/9
pow. uż. 37,27 m²
1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka z wc i przedpokój
poddasze- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 9 o pow 0,51 m²
70.003
15.
GL1Y/00138526/1
Boguszowice, 3
1963/45
0,1230
20/1.000
lokal mieszkalny ul. Lompy 17c/11
pow. uż. 35,46 m²
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój
trzecie piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 11 o pow 4,94 m²
76.964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
16.
GL1Y/00136475/4
Ligota, 1
2648/187, 2650/187
0,3639
25/1.000
lokal mieszkalny ul. Wolna 6/27
pow. uż. 56,00 m²
2 pokoje, 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka z wc i przedpokój
trzecie piętro- wyposażenie pełne
do lokalu przynależy piwnica nr 27 o pow 3,40 m²
118.829,99

	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                     26 listopada 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: 12 października 2018 r.
Data zdjęcia wykazu: 5 listopada 2018 r.

