
 

                                             Załącznik numer 1 
                            do Zarządzenia Numer 160/2019 
                           Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 09 maja 2019 
O G Ł O S Z E N I E 

 

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, położonej                             

w Tczewie i  zapisanej w KW GD1T/00016845/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie 

 

Lokalizacja  

Funkcja w planie 

Numer 

działki 

Numer 

obrębu 

Powierzchnia                  

w m
2
 

Cena 

wywoławcza 

netto w złotych 
2) 

Wysokość 

wadium w 

złotych 

Forma zbycia  Uwagi  

Obciążenia i zobowiązania  

Tczew,  ulica 

Okrętowa 

Funkcja: 

przeznaczenie 

zabudowa usługowa 
1)                 

  

działka 972 

obręb 1 

 

3109m
2
 

 
800.000,00 80.000,00 własność Grunt niezabudowany, kształt działki zbliżony do 

prostokąta, konfiguracja terenu płaska.
    

Użytek Bp-

zurbanizowane tereny niezabudowane. Działka posiada 

bezpośredni dostęp do drogi publicznej  ul. Okrętowa. 

Dojazd z ulicy Okrętowej. Media w ulicy. 

 
Należy zapoznać się   z ustaleniami zawartymi                      

w tekście i na rysunku   Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa dla 

jednostki urbanistycznej oznaczonej na rysunku Planu 

symbolem UMN9-„Staszica” i wyodrębnionego terenu 

07U/KD-P 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.08.2019r. o godz. 10
00

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

 
1)

 Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa działka 972 obr. 1 objęta jest  jednostką urbanistyczną  UMN9 - „Staszica”     

i znajduje się w wyodrębnionym terenie  oznaczonym na rysunku planu symbolem 07U/KD-P. Grunt przeznaczony pod budowę centrum usługowego dla 

zespołu nowej zabudowy mieszkaniowej, ogólnodostępny parking z miejscami postojowymi na warunkach określonych w Planie. Informacje dotyczące planu 

zagospodarowania można uzyskać na stronie  www.gospodarka.tczew.pl – zakładka „Planowanie przestrzenne”, http://mtczew.eapa.net/ lub pod numerami 

telefonu: 58 77 59 361, 58 77 59 363.                    
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  (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2174              

z późn. zm.).Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie 

PeKaO SA I Oddział Gdańsk  68124012421111001002250598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej 

musi wpłynąć na konto depozytowe  Urzędu Miejskiego  w Tczewie najpóźniej do dnia 01.08.2019r. (włącznie) 

http://www.gospodarka.tczew.pl/
http://mtczew.eapa.net/


 

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 , własnym staraniem i na własny koszt. 

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

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. Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym. Wpłacenie 

wadium jest równoznaczne  z zapoznaniem się  przez wpłacającego z  ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa, 

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, po odliczeniu wpłaconego wadium upływa najpóźniej jeden 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. 

 

Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP - http://www.bip.tczew.pl i http://mtczew.e-mapa.net/ Szczegółowych informacji na temat 

przetargu zasięgnąć można  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie  pl. Piłsudskiego 1, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym - pokój 55 II piętro               

telefon (58) 77-59-369 

 

                                                                                                                                                                       Prezydent Miasta                                          

                                                                                                                                             

                                                                                                                             Mirosław Pobłocki                                                                                                                                        
 

 

 

 
 

wytworzyła: Hanna Maciejkiewicz 
 

 

 

http://www.bip.tczew.pl/
http://mtczew.e-mapa.net/

