
 

ZARZĄDZENIE NR 238/2019 

PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 

z dnia 5 lipca 2019 r. 
 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew  

do wydzierżawienia 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 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 

z późn. zm.), 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 nr 433/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 

29 grudnia 2014 r. i Zarządzeniem nr 102/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 marca 

2019 r., oraz Uchwały Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jarzębinowej, stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Tczew 

 

 

Prezydent Miasta Tczewa 

zarządza, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 

2030 r., część nieruchomości gruntowej, o powierzchni 418 m
2
, będącej własnością Gminy 

Miejskiej Tczew, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie prowadzi księgę wieczystą 

nr GD1T/00017345/7, w której skład wchodzi działka ewidencyjna nr 205, obręb 4, położona 

przy ul. Jarzębinowej, z przeznaczeniem na wybudowanie i utrzymanie przez Zakład 

Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. placu zabaw i strefy relaksu dla mieszkańców 

osiedla Suchostrzygi. 

§ 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  05-07-2019 r. 


