
                                                                   Załącznik numer 1 do Zarządzenia  Nr 104/2019 
                  Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 marca 2019r. 

 W Y K A Z 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 2204                                     

z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego . 
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Nieruchomość  gruntowa 

niezabudowana                                  

i niezagospodarowana. Kształt 

działki regularny, zbliżony do 

prostokąta,  konfiguracja 

terenu  płaska.                        

Użytek Bp- zurbanizowane 

tereny niezabudowane . 

Działka posiada bezpośredni 

dostęp do drogi publicznej                

ul. Okrętowa. Media w ulicy.             

Przeznaczenie w planie: 

Centrum usługowe dla zespołu 

nowej zabudowy 

mieszkaniowej oraz 

ogólnodostępny parking                  

z miejscami postojowymi
1)

 

własność 800.000,00zł 

 

Jednorazowo - wpływ 

osiągniętej w przetargu ceny 

nieruchomości netto 

powiększony o należny 

podatek VAT musi nastąpić 

na konto depozytowe Urzędu 

Miejskiego w Tczewie 

najpóźniej dzień przed 

wyznaczonym terminem  

zawarcia  umowy notarialnej 

Należy zapoznać się                   

z ustaleniami zawartymi          

w tekście i na rysunku 

Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
Tczewa dla dz. 972 obr. 1 

Z mapą uzbrojenia można 

zapoznać się w pok. 55 II 

piętro. Nie wyklucza się 

występowania podziemnych 

instalacji uzbrojenia  nie 
wykazanych na mapie. 

Dojazd z ul. Okrętowej. 

Nieruchomość  wolna  od 
obciążeń  i zobowiązań.        

      
 



1) Według  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Miasta Tczewa zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady 

Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2005r. Nr 28 poz. 569 z późn. zm.) grunt położony 

jest na wyróżnionym w jednostce urbanistycznej  UMN9 - „Staszica” terenie przestrzeni publicznej o znaczeniu strategicznym „Zespół 

mieszkaniowo - sportowy międzywala”, oznaczony na rysunku Planu symbolem UMN9-I. Teren działki 972 przeznaczony jest pod centrum 

usługowe dla zespołu małej zabudowy mieszkaniowej oraz ogólnodostępny parking z miejscami postojowymi (na rysunku Planu symbol „07 

UO/KD-P”). Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z zapisami Planu. 

 
2)  

Cena ta nie dotyczy osób wymienionych w art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 oraz art. 207-209 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 
. 

 

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 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy                      

o gospodarce nieruchomościami ustala się termin do złożenia wniosku o nabycie wymienionej nieruchomości do dnia  30.04.2019r. 
 

 

 

                Prezydent Miasta 

 

                                                                       

               Mirosław Pobłocki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła : Hanna Maciejkiewicz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

zgodnie z projektem z dnia 24.01.2019r. 

 


