
Zarządzenie Nr 275/2019 

Prezydenta  Miasta  Tczewa 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie:  ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

                   niezabudowanych położonych w Tczewie przy ulicy Czerwonego Kapturka 

                  

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity 

tekst  Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz 

art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U.                  

z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.), w wykonaniu zarządzenia nr 179/2019 Prezydenta Miasta Tczewa        

z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości 

niezabudowanych, stanowiących  własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych przy                                 

ul. Czerwonego Kapturka oraz ustalenia wykazu tych nieruchomości 

              

Prezydent Miasta Tczewa  
zarządza, co następuje: 

                  

§ 1. 

 

1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie 

przy ul. Czerwonego Kapturka i oznaczonych numerami działek: 

• dz. 98/14 obr. 11  o pow. 2877m
2
,  KW GD1T/00017957/0- za cenę netto 1.000.000,00zł    

• dz. 98/16 obr. 11  o pow. 2154m
2
,  KW GD1T/00017957/0- za cenę netto 750.000,00zł   

• dz. 98/17 obr. 11  o pow. 2154m
2
,  KW GD1T/00017957/0- za cenę netto 750.000,00zł              

2. Działki    znajdują   się   w   obszarze  Zmiany  miejscowego  planu   zagospodarowania     

      przestrzennego terenu mieszkalno – usługowego Piotrowo w Tczewie i objęte są terenem    

      oznaczonym symbolem „12U” – przeznaczenie terenu: tereny usług. 

      Zagospodarowania działek  należy dokonać na warunkach określonych w Planie. 

      

§ 2. 

 

W przypadku, gdy pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, mogą zostać ogłoszone 

kolejne przetargi. 

                           § 3. 

 

Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 4. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym. 

 

                       § 5. 

    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

             Z up. Prezydenta Miasta 

 

                     Z-ca Prezydenta 

          Adam Burczyk                         
 

 

Sporządziła: Anna Różanowska 

zgodnie z projektem z dnia 24.01.2019 r. 


