
Zarządzenie Nr 309/2019 

Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 3 października 2019 r. 
 

w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Kołłątaja  i ul. Czyżykowskiej 2. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 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 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), w wykonaniu zarządzenia 

nr 255/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Kołłątaja i ul. Czyżykowskiej 2 oraz 

ustalenia wykazu tej nieruchomości           
                                                                                                            

                   Prezydent Miasta Tczewa                                                                          

           zarządza, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu niezabudowanego 

położonego w Tczewie i oznaczonego numerami działek: 

 566/1 (obr. 8) o powierzchni 7254 m
2
, księga wieczysta numer GD1T/00030432/1 - 

ul. Kołłątaja,  

 566/7 (obr. 8) o powierzchni 1826 m
2
, księga wieczysta numer GD1T/00016853/4 - 

ul. Czyżykowska 2, 

które stanowią całość gospodarczą o łącznej powierzchni 9080 m
2
. 

2. Działki wymienione w punkcie 1 niniejszego zarządzenia według Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa zapisane są w obrębie jednostki 

urbanistycznej ozn. na rysunku Planu symbolem US1 – „Stare Miasto”, należącej do strefy 

śródmiejskiej, ponadto przedmiotowe działki położone są w obszarze zdegradowanym 

i objęte są obszarem rewitalizacji. 
 

§ 2. 

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

ogłaszane 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 podpisania. 

                                   Prezydent Miasta 

 

 

          Mirosław Pobłocki 

 
 

Sporządziła: Justyna Strzelecka     

zgodnie z projektem z dnia 25 września 2019 r. 

 


