
                        
                            Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 218/2019 

               Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 czerwca 2019 r. 

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 (tekst jedn. 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: 

Położenie nieruchomości Tczew, ul. Grunwaldzka 

Oznaczenie geod.,KW dz. 50/3, obr. 10, księga wieczysta nr GD1T/00047958/6 

Pow. [m
2
] 290 

Opis nieruchomości 

i przeznaczenie w planie 
1)

 

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana na terenie zurbanizowanym w pobliżu centrum miasta  

i zagospodarowana jako parking samochodowy (nawierzchnia z płyt betonowych tzw. jumb o powierzchni 

200 m
2
). Kształt działki regularny, konfiguracja terenu płaska. Użytek Bp - zurbanizowane tereny 

niezabudowane.  

Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 50/4 oraz działkę nr 15/1 – ustanowienie 

nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz nowego nabywcy 

działki 50/3 i jego następców prawnych nastąpi przy przeniesieniu prawa własności nieruchomości w formie aktu 

notarialnego. Na każdoczesnego współwłaściciela lub właściciela nieruchomości władnącej zostanie nałożony 

obowiązek partycypowania w utrzymaniu urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności w sposób jak 

najmniej utrudniający korzystanie z nieruchomości obciążonej (art. 288 i 289 kc)  oraz obowiązek 

współuczestniczenia w urządzeniu i utrzymaniu nieruchomości obciążonej. 

Przez teren działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć telekomunikacyjna, a także fragment przyłącza 

elektroenergetycznego (pozostałość instalacji wewnętrznej po zlikwidowanych garażach). Przeznaczenie 

w planie: działka położona jest w terenie oznaczonym na rysunku Planu symbolem UZ, przeznaczonym pod 

usługi oświaty i wychowania (przedszkole, szkoła, itp.). 
1)

 

Forma oddania gruntu własność 

Cena gruntu w zł netto
2)

 120.000,00 zł 

Wysokość opłat i terminy 

ich wnoszenia 

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. 

Uwagi Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Tczewa dla dz. 50/3 obr. 10. 

Z mapą uzbrojenia można zapoznać się w pok. 48 - II piętro. Nie wyklucza się występowania podziemnych 



instalacji uzbrojenia nie wykazanych na mapie. 

Nieruchomość oddana w użyczenie do dnia 31 sierpnia 2019 r. Po zakończeniu użyczenia w terminie 

wyznaczonym przez Gminę Miejską Tczew, Biorący do używania zobowiązany jest do oddania gruntu w stanie 

uprzątniętym i uporządkowanym, a także zobowiązany jest przywrócić teren do stanu sprzed zawarcia umowy 

użyczenia, poprzez usunięcie z nieruchomości wszelkich nakładów, w szczególności płyt betonowych tzw. jumb 

oraz oznaczeń, tablic informacyjnych itp. Biorącemu do używania nie przysługuje zwrot nakładów poniesionych 

na przedmiocie użyczenia. Gmina Miejska Tczew wyznaczy Biorącemu do używania termin zwrotu przedmiotu 

użyczenia, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

W dziale III księgi wieczystej nr GD1T/00047958/6 ujawniony jest wpis dotyczący ograniczonego prawa 

rzeczowego – odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki: nr 50 

obszaru 0,2597 ha i  nr 15/1 obszaru 0,0568 ha wydzielonym pasem drogowym o powierzchni około 123 m
2
 – 

drogą konieczną do drogi publicznej – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętej księgą  

wieczystą nr GD1T/00047455/0. Działka nr 50 uległa podziałowi m.in. na działkę nr 50/2, która uległa dalszemu 

podziałowi m.in. na działkę 50/4, której dotyczy służebność.  
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.) działka nr 50/3 

zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na rysunku Planu symbolem UMN6 – „Kolejarz” należącej do strefy 

przedmiejskiej o niskim wskaźniku intensywności zabudowy. Ww. działka położona jest w terenie oznaczonym na rysunku Planu symbolem 

UZ, przeznaczonym pod usługi oświaty i wychowania (przedszkole, szkoła itp.). Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest położony 

w obszarze zdegradowanym i nie jest objęty obszarem rewitalizacji. Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: nieokreślony, 

w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. 
 

2) Do ceny netto należy doliczyć 23% podatek VAT. 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 2 sierpnia 2019 r. 
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