
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 gruntowej, położonej przy ul. Bartosza Głowackiego, stanowiącej 

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 gruntowej, będącej własnością Gminy Miejskiej 

Tczew, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie prowadzi księgę wieczystą 

nr GD1T/00002515/2, w której skład wchodzi działka ewidencyjna nr 27/5, obręb 12, 

położona przy ul. Bartosza Głowackiego, w części o powierzchni 0.8500 ha (RV). 

§ 2 

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

§ 3 

Mapa przedmiotowego terenu stanowi załącznik nr 1 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 

 

Wnioskodawca wystąpił o zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy na uprawy 

rolne, części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bartosza Głowackiego.  

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obszar ten 

przeznaczony jest pod teren zieleni rekreacyjnej. Do czasu docelowego zagospodarowania 

na cele zgodne z ustaleniami planu, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione ze względu 

na interes miasta jak i wnioskodawcy.  

 

 

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 …/…/2018 

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia ……………………2018 r. 

 

 


