
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2020     

Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 12 lutego 2020 roku 

                      

WYKAZ 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonych do oddania w najem. 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) § 14 ust. 1 Uchwały nr 

XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew (Dz. Urz. 

z dnia 12 listopada 2012 r. poz.3585) zmienionej Uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 lutego 2015 r., § 9 i § 10 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., podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania 

w najem w drodze publicznego przetargu ustnego.  
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Zasady aktualizacji opłat 

Wysokość 

wadium 

 

1. 

Tczew, 

Targowisko 

miejskie 

przy ul. 

Żwirki  

(hala nr I) 

 

 

 

Działka nr 

32/34, Obr. 

5, km. 3, 

KW 16850 

 

 

 

21,50 

 

 

Boks 

handlowy 

nr 27 

 

 

Najem 

/umowa najmu  na 

czas nieoznaczony 

(od dnia  

01.04.2020 r.)         

z możliwością                

3 miesięcznego 

wypowiedzenia/ 

 

 

Czynsz 

miesięczny 

płatny do 10 

tego dnia 

każdego 

miesiąca 

z góry 

 

 

860,00 zł 

miesięcznie 

Zgodnie z § 7 Zarządzenia nr 390/2012 

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

zasad gospodarowania nieruchomościami 

Gminy Miejskiej Tczew: 
1. Waloryzację stawki czynszu dokonuje się 

raz w roku w terminie do końca kwietnia, 

na podstawie średniorocznego wskaźnika 

wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za poprzedni rok 
kalendarzowy.  

2. Waloryzację stawek Wynajmujący 
wprowadza jednostronnym pisemnym 

powiadomieniem Najemcy, bez 

konieczności wypowiadania warunków 
umowy. W przypadku gdy różnica 

pomiędzy rocznym czynszem 

zwaloryzowany zgodnie z ust. 1 a 
czynszem dotychczasowym nie 

przekracza kwoty 50 zł, waloryzacji w 

danym roku nie przeprowadza się.  
3. W takim przypadku waloryzacji dokonuje 

się w roku kolejnym, biorąc pod uwagę 

sumę wskaźników wzrostu cen za ostatnie 
dwa lata. 

 

 

2.580,00 zł 

 

Wykaz wywiesza  się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na okres 21 dni tj. 

od dnia 12.02.2020 r. do dnia 03.03.2020 r. 
Prezydent Miasta Tczewa  

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                           Mirosław Pobłocki  

 


