
Projekt Prezydenta Miasta z dnia 06-12-2018 r. 

Uchwała Nr III/……../2018 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Za Portem oraz przy południowej 

granicy miasta Tczewa, pomiędzy linią kolejową nr 131, granicą z Bałdowem i sadem 

bałdowskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) Rada Miejska w Tczewie, 

po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Finansowo – Budżetowej, 

 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy na uprawy rolne nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy 

Miejskiej Tczew, dla których Sąd Rejonowy w Tczewie prowadzi księgę wieczystą nr: 

− GD1T/00016845/5, w której skład wchodzą działki ewidencyjne nr: 

− 959, obręb 1, o powierzchni 0.8314 ha (RIVb – 0.3029 ha, RV – 0.5062 ha, RVI – 

0.0223 ha), 

− 960, obręb 1, o powierzchni 0.7895 ha (RIVb – 0.0011 ha, RV – 0.6238 ha, RVI – 

0.1646 ha), 

− 961, obręb 1, o powierzchni 0.6680 ha (RIVa – 0.2372 ha, RV – 0.4308 ha)  

położone przy ul. Za Portem, 

− GD1T/00017499/1, w której skład wchodzi działka ewidencyjna nr 6/2, obręb 14, 

położona przy południowej granicy miasta Tczewa pomiędzy linią kolejową nr 131, 

granicą z Bałdowem i sadem bałdowskim, w części o powierzchni 0.5327 ha (RIIIa). 

§ 2 

Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony od dnia 1 lutego 2019 r. 

§ 3 

Mapa przedmiotowych terenów stanowią załącznik nr 1 i 2 do uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Tczewie 
 

Zenon Drewa 

 

 

 
Wytworzył: Michał Górski WGM 



Uzasadnienie 

 

Dotychczasowy dzierżawca nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Za Portem oraz 

przy południowej granicy miasta Tczewa, pomiędzy linią kolejową nr 131, granicą 

z Bałdowem i sadem bałdowskim, wystąpił z prośbą o przedłużenie na czas nieoznaczony 

umowy zawartej na cele upraw rolnych.  

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obszar ten 

przeznaczony jest pod teren usługowo-rekreacyjny oraz teren rozbudowy przemysłowo-

usługowej. Do czasu docelowego zagospodarowania na cele zgodne z ustaleniami planu, 

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione ze względu na interes miasta jak 

i dotychczasowego dzierżawcy.  

 

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 

na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub 

sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych 

umów. 

 

 

 

Z-ca Prezydenta Miasta 

Tczewa 

 

Adam Burczyk 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/……./2018 

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/…../2018 

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 

 


