
 

     
O G Ł O S Z E N I E 

 

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących 

własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka  

 

Lokalizacja  

Funkcja w planie 

Nr działki, 

Obręb,                    

Nr KW 

Pow.                    

w m
2
 

Cena wywoławcza 

netto w zł 
2) 

Wysokość 

wadium w zł 

Forma 

zbycia  

Uwagi  

Obciążenia i zobowiązania  

Tczew,  ul. Czerwonego  

Kapturka 

 

Funkcja w Planie: tereny 

usług 
1)                 

  

dz. 98/14 

obr. 11    

            

__________ 

dz. 98/16 

obr. 11 

 

__________ 

dz. 98/17 

obr. 11 
 

__________ 

 
KW GD1T/ 

00017957/0 

2877m
2
 

 

_______ 

2154m
2
 

 

_______ 

2154m
2
 

 

_______ 

 

 

1.000.000,00 zł 

 

__________ 

 

750.000,00 zł 

__________ 

 

750.000,00 zł 

__________     
 

100.000,00 zł 

 

__________ 

 

75.000,00 zł 

__________ 

 

75.000,00 zł 

__________     
 

własność Działki niezabudowane   i niezagospodarowane. Kształt działek 

regularny. Teren o konfiguracji pofałdowanej na dz. 98/17-                          

w części południowo-zachodniej zbocze. Dostęp do drogi 
publicznej-   ul. Czerwonego Kapturka. Dojazd drogą asfaltową. 

Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w pok. nr 55               

II piętro.  Nieruchomości nie posiadają wykonanych przyłączy 

sieci technicznych. Warunki techniczne podłączenia do sieci 

uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów 

określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości. 

Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi  w tekście i na 

rysunku Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu mieszkalno - usługowego Piotrowo                     
w Tczewie  dla terenu oznaczonego symbolem „12U”.                                                       

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. 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.     

Użytek -  RIVa 3)                                                                               

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2019r. o godz. 10
00

 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 (sala nr 20, I piętro). 

 
¹)  

Działki przeznaczone są do sprzedaży na funkcje dopuszczone w Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno - 

usługowego Piotrowo w Tczewie dla terenu oznaczonego symbolem „12U” – przeznaczenie: tereny usług.  Dla tego terenu dopuszcza się  lokalizację : usług 



 
nieuciążliwych; usług handlu, z wyłączeniem obiektów handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m

2
; funkcji obsługi turystyki w postaci 

hoteli i moteli; usług związanych z ochroną zdrowia; funkcji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; zieleni urządzonej , parkingów i dróg wewnętrznych 

związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu. 

Funkcje wykluczone: nie dopuszcza się lokalizacji: funkcji mieszkaniowych, usług oświaty i ochrony zdrowia, funkcji produkcyjnych, funkcji magazynowych 

i składowych. 

Zagospodarowania należy dokonać na warunkach określonych w Planie. 

 

Uwaga:* Trwają prace projektowe nad koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo-Bajkowe w Tczewie                                    

na podstawie uchwały nr XLI/370/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018r. Zgodnie z projektowanymi zmianami, przedmiotowe 

działki zostaną przeznaczone pod usługi, jednakże katalog możliwych usług, przyjęty w dotychczasowym planie może zostać zmieniony. Według 

stanu na dzień 7 sierpnia 2019 roku, projektowane zmiany przewidują wprowadzenie dodatkowych funkcji m.in. opiekuńczo-wychowawczych, 

zdrowia, edukacji, które w obowiązującym planie są niedopuszczone. Zmianie mogą ulec parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu dot. maksymalnej intensywności zabudowy, wysokości zabudowy, konstrukcji dachu, nachylenia połaci dachowych , zasad 

i warunków scalenia i podziału nieruchomości, co może skutkować znaczną zmianą w stosunku co do konstrukcji i gabarytu obiektów, które mogą 

być zlokalizowane na działkach stanowiących przedmiot przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego 

Urzędu Miejskiego w Tczewie, I Piętro budynku głównego Urzędu, pok. 37, nr tel. 58- 77-59-361 

 
 

2)
 Podana cena jest ceną netto tj. 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 . 
3) 

Informacje o możliwości wyłączenia przedmiotowych nieruchomości z produkcji rolniczej uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Tczewie. 

 

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA                         

I Oddział Gdańsk  68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi 

wpłynąć na konto depozytowe  Urzędu Miejskiego  w Tczewie najpóźniej do dnia 23.10.2019r. (włącznie) 

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

Wpłacenie wadium jest równoznaczne  z zapoznaniem się  przez wpłacającego z  ustaleniami ww. Planu zagospodarowania przestrzennego, warunkami                        

i  przedmiotem przetargu oraz  przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. 

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie   z  obowiązującymi przepisami.  W przypadku  

przystąpienia  do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  należy spełnić wymogi  wynikające z tej 

ustawy.  

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży 

na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie, po odliczeniu wpłaconego wadium, musi nastąpić najpóźniej dzień przed  zawarciem 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. 

 

Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym. Osoba przystępująca 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. 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. 

 

 

Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP - http://www.bip.tczew.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie - pok. 55 II piętro ,  tel. 58 77 59 362 

 

               

                    Wz. Prezydenta Miasta 

 

                         

                                Z-ca Prezydenta 

                 Adam Burczyk                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzyła: Anna Różanowska 

 
 
                                                                  

http://www.bip.tczew.pl/

