
zgodnie z projektem z dnia 02-01-2020 r. 

sporządziła Anna Łazarska 

Zarządzenie 2/2020 

Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 07 stycznia 2020 r. 
 

w sprawie : ustanowienia odrębnej własności oraz przeznaczenia do sprzedaży lokalu  

                   mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Jagiełły 5, stanowiącego własność   

                   Gminy Miejskiej Tczew w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy  

                   oraz ustalenia wykazu  

 

Na podstawie art. 37 ust. 2. pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ustawy z dnia                  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. 

zm.), § 9 uchwały Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października     

2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej 

Tczew (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 12 listopada 2012 r. poz. 

3585) oraz Zarządzenia Nr 9/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 stycznia 2013 r.                  

w sprawie ustalenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne zostały przeznaczone  

do sprzedaży 

Prezydent Miasta Tczewa 
 

zarządza, co następuje : 

 

§ 1 

Postanawia ustanowić odrębną własność oraz sprzedać z bonifikatą w wysokości 70%,          

w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Jagiełły 5 o pow. 

31,60 m
2
 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 8/1000 części, stanowiący 

własność Gminy Miejskiej Tczew. 

 

§ 2 

Ustala wykaz nieruchomości – lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, który podlega wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na okres 21 dni. 

 

§ 3 

Uchyla zarządzenie 366/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia  października 2018 r.                    

w sprawie ustanowienia odrębnej własności oraz przeznaczenia do sprzedaży lokalu  

mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Jagiełły 5, stanowiącego  własność Gminy Miejskiej 

Tczew w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem 

Komunalnym. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 


