
                               Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 255/2019 
                  Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29.07.2019 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 

Oznaczenie geod. 

KW / Rodzaj 

użytku  

Powierzchnia 
 

Opis nieruchomości               

i przeznaczenie w planie 

Forma 

oddania 

gruntu 

Cena gruntu 

w zł netto
4) 

Wysokość 

opłat                       

i terminy ich 

wnoszenia 

Uwagi 

 

ul. Kołłątaja 

Tczew 

 

 

ul. Czyżykowska 2 

Tczew 

dz. 566/1, obr. 8 

księga wieczysta nr  

GD1T/00030432/1 

użytek Bp  

(zurbanizowane 

tereny 

niezabudowane) 

_____________ 

dz. 566/7, obr. 8 

księga wieczysta nr  

GD1T/00016853/4 

użytek Bp  

(zurbanizowane 

tereny 

niezabudowane) 

_____________ 

 

 

7 254 m
2 

 

 

1 826 m
2
 

 

 

________   

Całość 

gospodarcza  

o pow. 

 9 080 m
2
 

Dwie działki, które stanowią 

całość gospodarczą o łącznej 

powierzchni 9 080 m
2
.   

Nieruchomość niezabudowana 

i niezagospodarowana. Kształt 

działek nieregularny, konfiguracja 

terenu płasko/pochyła. Od strony 

południowej strome zbocze. 
  

Przez teren działki nr 566/7 

przebiega napowietrzna linia 

elektroenergetyczna (słup na 

działce). Przez działki przebiega 

uzbrojenie podziemne
1)

.
    

                                            

Na działkach znajdują się drzewa 

i krzewy
2)

. 
 

Według Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Tczewa działki nr 566/1 

i 566/7 zapisane są w obrębie 

jednostki urbanistycznej ozn. na 

rysunku Planu symbolem US1 – 

„Stare Miasto”, należącej do strefy 

śródmiejskiej.  3) 

własność 3.000.000,00 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.  

Na nieruchomości 

miejscami znajdują się 

widoczne fundamenty po 

obiektach kubaturowych 

oraz fundamenty po 

dawnych ogrodzeniach – 

koszt ich usunięcia leży po 
stronie nabywcy. 

Dojazd do nieruchomości 

drogą o nawierzchni 
asfaltowej.                   

Atrakcyjna lokalizacja 

nieruchomości 

w bezpośrednim sąsiedztwie 
Parku Miejskiego. 

 

1) 
UWAGA! Konieczność przełożenia sieci wynikać będzie z zamierzeń inwestora i określona zostanie na etapie planu zagospodarowania 

działki. Koszty przełożenia sieci ponosi nabywca. Nadto nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu przebieg sieci 



i wynikające z tego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz że nie będzie z tego tytułu on ani jego następcy prawni wnosić 

żadnych roszczeń. Z mapą uzbrojenia terenu oraz dokładną treścią oświadczenia można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Mieniem 

Komunalnym - pokój nr  48, II piętro. Nie wyklucza się występowania na terenie działek innych sieci nie wykazanych na mapie.
 
    

 

2)  
Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach  

wykonawczych.                                                        
 

3)  
Działki nr 566/1 i 566/7 (obręb 8) położone są na wyróżnionym w jednostce urbanistycznej US1 – „Stare Miasto” terenie przestrzeni 

publicznej o znaczeniu strategicznym „Zespół usług przyparkowych”, oznaczonym na rysunku Planu symbolem US1 – II. Przeznaczenie 

podstawowe dla terenu „Zespół usług przyparkowych” obejmuje usługi publiczne z dużym udziałem zieleni (na rysunku Planu symbol „UZ”) 

w tym: usługi oświaty i nauki (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, pomaturalne i policealne oraz szkoły 

wyższe), usługi zdrowia (szpitale, przychodnie, domy opieki społecznej), obiekty kultury (kościoły, domy parafialne). Przeznaczenie 

uzupełniające obejmuje usługi ośrodkotwórcze, w tym: usługi administracji publicznej (siedziby organów władzy, sądów i prokuratury, 

administracji gospodarczej i finansowej oraz łączności), usługi kultury (muzea, domy kultury, biblioteki, obiekty sakralne), usługi komercyjne 

(centra biznesu, finansów, handlu, gastronomii, rozrywki, rekreacji centrum integracyjne). Działki nr 566/1 i 566/7 (obręb 8) położone są w VII 

strefie ochrony konserwatorskiej, na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%).    

W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w mieście Tczewie (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej nieruchomości 

położony jest w obszarze zdegradowanym i jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze 

rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. 

zm.). 

Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu.  

Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: nieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien 

być zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

4)  
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 10 września 2019 r.
 

 

                Prezydent Miasta 

 

 

                Mirosław Pobłocki 

 
Wytworzyła: Justyna Strzelecka  
 


