
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 85 

Prezydenta Miasta 
z dnia 6 marca 2019 r. 

W Y K A Z 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21-08-1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zmianami) podaje się do 

publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego: 
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Przeznaczenie 

terenu w Zmianie 

Miejscowego Planu 

Ogólnego 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

miasta Tczewa: 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna.  

(UMN 9) 

własność 52.000,00 zł 

Jednorazowo-

wpływ osiągniętej 

w przetargu ceny 

nieruchomości 

netto 

powiększonej  

o 23% podatek 

Vat musi nastąpić 

na konto 

depozytowe 

Urzędu 

Miejskiego                    

w Tczewie 

najpóźniej jeden 

dzień przed 

zawarciem 

umowy 

notarialnej 

- Z uwagi na prawidłowe 

funkcjonowanie nieruchomości 

przetarg ograniczony jest do 

właścicieli nieruchomości 

przyległych do przedmiotowej 

nieruchomości tj. działek 

oznaczonych nr 314/1 , 317 

oraz 965/2, Obr. 1. 

 

-Grunt niezabudowany – 

rodzaj użytku Bp 

(zurbanizowane tereny 

niezabudowane 

 

Nieruchomość obciążona 

umową dzierżawy, zawartą na 

czas nieoznaczony,                     

z trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

1) Uwaga! Do ceny netto należy doliczyć 23% podatek VAT 

 

Z ustaleniami planu zagospodarowania można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta I piętro pok. nr 37 oraz na stronie internetowej pod adresem 

www.tczew.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej BIP – Prawo lokalne – zagospodarowanie przestrzenne.  

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na okres 21 dni.  

Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce 

nieruchomościami ustala się termin złożenia wniosku o nabycie wymienionych nieruchomości do dnia 16 kwietnia 2019 r. 

 

                Prezydent Miasta 

 

Mirosław Pobłocki 
Wytworzyła Anna Różanowska 


