
 

Tczew, dnia 18 kwietnia 2019 r. 
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 145/2019 r. 
Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

O G Ł O S Z E N I E                                                                       

 

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych, położonych w Tczewie obręb 2, 

zapisanych w księdze wieczystej KW Numer GD1T/00007233/6: 

 

 

Lp 

 

Lokalizacja 

Nr 

działki 
Powierzchnia 

Cena 

wywoławcza 

netto¹) 

Wysokość 

wadium 

Forma 

zbycia 
Przeznaczenie w 

MPZP 

Uwagi 

Obciążenia 

i zobowiązania 

1. 

 

 

ul. 

Retmańska 
 

 

28/48 726 m
2
 100.000,00 zł 10.000,00 zł 

własność 

Przeznaczenie terenu              

w Zmianie Miejscowego 

Planu Ogólnego 

Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta 

Tczewa- -„MWN3”- 

zabudowa mieszkaniowa 

 Grunt niezabudowany – 

rodzaj użytku Bp 

(zurbanizowane tereny niezabudowane). 

 

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się 

w strefie ochrony archeologicznej; istnieje 

obowiązek wykonywania badań 

archeologicznych. 

 

Gmina Miejska Tczew nie dysponuje 

danymi,  co do warunków gruntowo- 

wodnych, występowania w gruncie 

zbywanej nieruchomości ewentualnych 

zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą 

gleby elementów będących pozostałością 

po konstrukcjach budowlanych. Osoby 

zamierzające wziąć udział w przetargu 

mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne 

badania we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

 

Opłaty notarialne i sądowe ponosi w całości 

nabywca nieruchomości. 

2. 28/49 714 m
2
 93.000,00 zł 9.000,00 zł 

3. 28/50 705 m
2
 92.000,00 zł 9.000,00 zł 

 

* UWAGA! 

¹) podana cena jest ceną netto-  nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie 

z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity  Dz.U z 2011 r. Nr 177, pozycja 1054 

z późniejszymi zmianami)  

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu  10 czerwca 2019 roku,  o godzinie 10 
00

 w Urzędzie Miejskim w Tczewie (sala numer 20, I piętro). 

 



 

 

2. Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego PeKaO SA I O/Gdańsk numer 

68124012421111001002250598. Wadium ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu 

Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 4 czerwca 2019 roku (włącznie). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.   

 

3. Przy dokonywaniu wpłaty wadium  należy podać nr działki, której dotyczy wadium oraz imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której następuje wpłata. 

   

4. Wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z ustaleniami zawartymi w/w Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Tczewa, warunkami i przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń.  

 

5. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone                  

po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

6. Osoba stająca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis  z właściwego 

rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania. Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym.  

 

7. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim: 

a) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga   małżonków                       

na przetargu albo przedłożenie zgody drugiego małżonka w formie pełnomocnictwa określającego rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, 

której dotyczy; 

b) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego 

dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność 

majątkową albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich. 

 

8. W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, należy spełnić wymogi 

wynikające z tej ustawy.  

 

9. Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży, po odliczeniu wpłaconego wadium, upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba 

ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Prezydent Miasta 

Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej. 

 

Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP- http://www.bip.tczew.pl oraz http://mtczew.e-mapa.net/. Dodatkowe 

informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, numer  telefonu (58) 77 59 362.  

 
 

                         Prezydent Miasta      

 

                              Mirosław Pobłocki 
 

wytworzyła: Anna Różanowska 


