
                               Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 273/2019 
                  Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 05.08.2019 r.                                                                    
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                              W Y K A Z 

nieruchomości zabudowanej, 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 (jedn. tekst 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. 

1. Położenie nieruchomości m. Tczew 

ul. Nad Wisłą 6 
 

2. Oznaczenie geodezyjne 

Księga wieczysta                                     

Użytek 

działka nr 752/1 (obręb 8) 

GD1T/00044133/6 

Bi - inne tereny zabudowane  
  

3. Powierzchnia gruntu  
 

1047 m
2 

4. Opis nieruchomości               Działka zabudowana budynkiem usługowym, wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym  w 2007 r. Teren 

wokół budynku zagospodarowany - promenada. Powierzchnia użytkowa budynku – 340,40 m
2
. Stan techniczny - dobry. Kształt 

bryły budynku nieregularny z zakończeniem po stronie północnej półokręgiem z tarasem widokowym na dachu budynku. 

W sąsiedztwie przystań żeglarsko-pasażerska i Bulwar Nadwiślański. 

 Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne, w tym przyłącze elektroenergetyczne, będące własnością Gminy Miejskiej Tczew. 

Na zewnątrz budynku znajdują się szafki pomiarowe, m.in. szafka pomiarowa abonencka usytuowana przy złączu nr Z-702, 

w której znajdują się liczniki do pomiaru energii elektrycznej urządzeń, nie będących składnikiem majątkowym nieruchomości 

będącej przedmiotem sprzedaży.       

UWAGA! Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu przebieg sieci, przyłączy oraz lokalizacja 

urządzeń 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 istnienia na terenie działki innych sieci i przyłączy nie wykazanych na mapie.
 
  

W umowie sprzedaży nieruchomości nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieokreślony, 

służebności gruntowej na działce będącej przedmiotem sprzedaży na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej 

tj. działki nr 543/5 (obr. 8), objętej księgą wieczystą nr GD1T/00036764/9, polegającej na zachowaniu pasa ochronnego wolnego 

od zabudowy, naniesień trwale związanych z gruntem i nasadzeń, a także na prawie nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu 

osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności, na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu 

pojazdów mechanicznych, w celu przebudowy, usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, eksploatacji, konserwacji 

i modernizacji abonenckiego przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN, umiejscowionego od złącza nr Z-702 do szafki 

pomiarowej usytuowanej obok złącza. Powierzchnia gruntu obciążonego służebnością określa się na około 2 m
2
 (pas gruntu od 



ulicy). 

W przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom 

sieci w celu dokonywania remontów, napraw, konserwacji lub modernizacji, usuwania awarii, dokonywania odczytów układów 

pomiarowych oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.   

 Przedmiotowa działka jest objęta umową dzierżawy nr 41/01/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2017 r. W związku z dokonaniem przez dzierżawcę wypowiedzenia ww. umowy, zawartej na czas nieoznaczony, ulegnie ona 

rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2019 r.  

Po zakończeniu umowy Dzierżawca ma obowiązek zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem 

normalnego zużycia, będącego następstwem prawidłowego używania. Ponadto Dzierżawca uprawniony jest do usunięcia 

nakładów poniesionych przez niego na przedmiot dzierżawy (za wyjątkiem usunięcia glazury w pomieszczeniu przykuchennym 

oraz przyłącza gazu do części restauracyjnej). 

Zgodnie z art. 694 w związku z art. 678 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) 

w razie zbycia rzeczy wydzierżawionej w czasie trwania dzierżawy nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy na miejsce zbywcy; 

może jednak wypowiedzieć dzierżawę z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Zbycie przedmiotu umowy 

podczas trwania stosunku dzierżawy nie powoduje ustania tego stosunku. W miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy wstępuje 

nabywca przedmiotu dzierżawy, który od chwili zbycia staje się wydzierżawiającym. Wstąpienie to odbywa się z mocy prawa. 

W sytuacji wypowiedzenia umowy dzierżawy przez nabywcę, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku trudności 

(niemożności) opróżnienia zajmowanej nieruchomości z osób i/lub rzeczy dzierżawcy. Obowiązek usunięcia bezumownego 

użytkownika  i uporządkowanie terenu nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt. 

5. Przeznaczenie 

nieruchomości                      

 

 

 

 

 

 

Działka nr 752/1 według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obszarze Starego Miasta 

w Tczewie w rejonie ulic: Jana z Kolna, Sambora, Zamkowej, Mestwina, Chopina, Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły w Tczewie, 

zapisana jest w jednostkach urbanistycznych oznaczonych na rysunku Planu symbolami: 

WR1 – tereny ogólnodostępnych terenów zieleni i rekreacji oraz wód powierzchniowych 

oraz 

KD9 - tereny obsługi komunikacyjnej. 

Przeznaczenie podstawowe terenu WR1 obejmuje: 

a) ogólnodostępne tereny zieleni i rekreacji oraz wody powierzchniowe, 

b) obsługę turystyki wodnej (jak: przystanie żeglugi pasażerskiej, mariny) oraz lądowej, sportu i rekreacji na świeżym powietrzu, 

gastronomii oraz inne funkcje związane z kulturą, rozrywką i spędzaniem wolnego czasu, obsługą turystyki. 

Przeznaczenie podstawowe terenu KD9 obejmuje: realizację ulic klasyfikowanych jako ulice dojazdowe – D1/2, sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury oraz zieleni. 

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

Aktualne zagospodarowanie - zabudowa usługowa. 

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 rewitalizacj i (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.). 
 



6. Termin i sposób 

zagospodarowania 

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

Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

7. Forma oddania gruntu                  

i budynku 

własność 

 

8. Cena nieruchomości    

 

               

2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 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.) przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku VAT.        

9. Wysokość opłat i terminy 

ich wnoszenia 
 

Jednorazowo - wpływ osiągniętej w przetargu ceny nieruchomości musi nastąpić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie 

najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu 

notarialnego. 

10. Uwagi Lokalizacja nieruchomości bardzo dobra, zarówno pod względem położenia jak i dostępności do komunikacji. 

Uzbrojenie: sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć i przyłącze energetyczne. Ogrzewanie budynku 

centralne gazowe indywidualne z pieca dwufunkcyjnego.  
 

 

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 17-09-2019 r.    
 

Cena nieruchomości 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 od 05-08-2019 r. do 27-08-2019 r. 

 

 

 

               wz. Prezydenta Miasta 

 

 

                          Adam Burczyk 

                                                                          Z-ca Prezydenta 
 

 

 

 

 

 

Wytworzyła: Justyna Strzelecka 


