
ZARZĄDZENIE NR 235/2019 
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 

z dnia 2 lipca 2019 r. 
 
w sprawie oddania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew 

w użyczenie i ustalenia jej wykazu. 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1, 2 – jeżeli 
z wykazem ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 390/2012 Prezydenta Miasta 
Tczewa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania 
nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Tczewa nr 433/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., w związku z uchwałą Nr XXV/195/2012 Rady 
Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew (Pomor.2012.3585. z dnia 
2012.11.12, zmiana Pomor.2015.945), po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Polityki 
Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej, 
 
 

Prezydent Miasta Tczewa 
zarządza, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony od dnia 1 sierpnia 2019 r. 
lokal użytkowy o powierzchni 65,50 m2, znajdujący się w budynku położonym w Tczewie 
przy ul. Chopina 13A, posadowionym na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 
nr 595/2, obręb 8, KW nr GD1T/00016853/4, w celu prowadzenia przez Stowarzyszenie 
Chrześcijańskie „OBFITOŚĆ” Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień oraz prowadzenia grup 
wsparcia. 

§ 2 

1. Ustala się wykaz wyżej wymienionej nieruchomości celem wywieszenia na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego na okres 21 dni. 

2. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem 
Komunalnym. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Prezydent Miasta  

 

Mirosław Pobłocki 
 
 
Sporządził: Michał Górski 
Zgodnie z projektem z dnia  07-01-2019 r. 


