
Zarządzenie nr 290/2019 

Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
 

w sprawie: przeznaczenia do wniesienia do Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie wkładu niepieniężnego (aport)              

w postaci nieruchomości gruntowej   

 

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

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 2 Uchwały                                 

Nr XIII/103/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad 

wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Miejskiej Tczew w spółkach prawa 

handlowego przez Prezydenta Miasta Tczewa oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXV/195/2012 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia zasad 

gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew 

 

Prezydent Miasta Tczewa 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Przeznacza się do wniesienia do Spółki Tczewskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Kruczej, 

oznaczonej nr ewidencyjnym 6/5, o pow. 2920 m
2
, obręb 7, KW nr GD1T/00036512/8. 

Rzeczoznawca majątkowy określił wartość działki na kwotę: 810 000,00 zł netto (słownie: 

osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

2. W związku z powyższym nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę                           

810 000,00 zł netto (słownie: osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100), poprzez 

utworzenie nowych 1 620 udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział, 

które zostaną objęte przez Gminę Miejską Tczew.   

 

§ 2 

1. Ustala się wykaz wyżej wymienionej nieruchomości celem wywieszenia go na tablicy   

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na okres trzech tygodni. 

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 Tczewa 

 

 

                                                                                                              Mirosław Pobłocki  

 
Sporządził: Sebastian Lorenc  

zgodnie z projektem z dnia 28.08.2019  r.  


