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Or.0050.434.2019
(2019-87215)

ZARZĄDZENIE 434/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 18 lipca 2019 r. 

w sprawie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mieszkania położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 59D/7.


Działając na podstawie:
	art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),
	§9 Uchwały nr 114/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 3291),
rozdziału 3 Uchwały nr 37/IV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na  lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 995)


zarządzam, co następuje:

§ 1.
	Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, samodzielny lokal mieszkalny przy ul. Tadeusza Kościuszki 59D/7 
o powierzchni użytkowej 38,28 m2, wraz z udziałem wynoszącym 11/1000 części 
w prawie współwłasności gruntu oznaczonego jako działki nr 3867/215, 3870/215 
i 3872/224 o powierzchni 0,0887 ha, obręb Rybnik, karta mapy 3, 
KW GL1Y/00086298/3.
	Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości w wysokości: 92 000 zł.
	Sprzedaż lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
	Ustalam wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. 
	Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 


§ 2.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowi integralną część niniejszego zarządzenia (załącznik nr 1), zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rybnika - na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej. 

§ 3.
Wzór zgłoszenia udziału w przetargu określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 4.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości opisanej w §1. niniejszego zarządzenia, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika w starej części budynku na parterze oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika i na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowany w prasie lokalnej.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Mieszkaniowych, 
a nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam II Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 




































