
 

ZARZĄDZENIE NR 287/2019 

PREZYDENTA MIASTA TCZEWA 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew 

do oddania w najem 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), art. 109, 

art. 110 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 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. 

w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506). 

 

Prezydent Miasta Tczewa 
zarządza, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na oddanie w najem od dnia 27 sierpnia 2019 r. do dnia 13 października 

2019 r., nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Miejskiej Tczew, zarejestrowanym 

komitetom wyborczym, w celu prezentacji materiałów wyborczych i prowadzenia agitacji 

wyborczej, po uprzednim zaopiniowaniu lokalizacji przez merytoryczne wydziały Urzędu 

Miejskiego w Tczewie oraz odpowiednie służby, zgodnie z Zarządzeniem nr 390/2012 

Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad 

gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew oraz odpowiednimi przepisami 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. 

§ 2 

Szczegółowe zasady najmu, w tym lokalizację nieruchomości będących przedmiotem najmu, 

określone zostaną w umowach zawartych z poszczególnymi komitetami wyborczymi.  

§ 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 27 sierpnia 2019 r. 


