
       

Zarządzenie Nr 310/2019 

               Prezydenta Miasta Tczewa 

              z dnia 4 października 2019 r. 
 

w sprawie: ogłoszenia drugiego ustnego przetargu  nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości     

                  niezabudowanej,  położonej  w Tczewie przy  ul. Okrętowej  oraz obniżenia ceny 

                  wywoławczej 

           

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), art. 4 pkt 9, art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 

39 ust. 1 w związku z art. 67 ust. pkt 2 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 104/2019  Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży 

w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 

własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Okrętowej oraz ustalenia wykazu 

nieruchomości                      

                  

                                                            Prezydent Miasta Tczewa 
                                        zarządza, co następuje: 

 

                       § 1. 

Ogłasza się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Okrętowej, obr. 1, 

KW GD1T/00016845/5, oznaczonej numerem działki: 

 

Nr 

działki 

Powierzchnia Położenie Przeznaczenie w MPZP 

972 3109 m
2
 ul. Okrętowa 

Według  Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  miasta Tczewa działka   znajduje się                

w obrębie jednostki urbanistycznej UMN9 - „Staszica” 

terenie przestrzeni publicznej o znaczeniu 

strategicznym „Zespół mieszkaniowo - sportowy 

międzywala”, oznaczony na rysunku Planu symbolem 

UMN9-I. Teren działki 972 przeznaczony jest pod 

centrum usługowe dla zespołu małej zabudowy 

mieszkaniowej oraz ogólnodostępny parking z 

miejscami postojowymi (na rysunku Planu symbol          

„07 UO/KD-P” ). 

 

                        § 2. 

Cenę wywoławczą nieruchomości tj. 800.000,00 zł, postanawia się obniżyć do 600.000,00 zł. 

 

§ 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. 

   

          Prezydent Miasta 

 

Mirosław Pobłocki  

    
sporządziła Anna Różanowska 

zgodnie z projektem z dnia 2 października 2019 roku. 


