
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 100/2020 

Prezydenta Miasta 

 z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

   W Y K A Z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21-08-1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zmianami) 

podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
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Przeznaczenie 

terenu w Zmianie 

Miejscowego Planu 

Ogólnego 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

miasta Tczewa: 

zabudowa 

mieszkaniowo 

usługowa 

(teren elementarny 

MU.12.0). 

własność 
180.000,00 zł 

 

Jednorazowo-wpływ osiągniętej w 

przetargu ceny nieruchomości 

netto powiększonej  

o 23% podatek Vat musi nastąpić 

na konto depozytowe Urzędu 

Miejskiego w Tczewie najpóźniej 

jeden dzień przed zawarciem 

umowy notarialnej. 

Opis nieruchomości 

1. Grunt niezabudowany – rodzaj użytku Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). 

2. Kształt działki nieregularny, zbliżony do trójkąta. Teren o konfiguracji lekko pofałdowanej. 

3. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni z płyt betonowych, następnie gruntową. 

4. Uzbrojenie terenu- media w ulicy. Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w pok. nr 55, II piętro budynku głównego Urzędu Miejskiego. 

5. Nieruchomość nie posiada wykonanych przyłączy sieci technicznych. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość 

zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. 

6. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega podziemna sieć gazowa. Nie wyklucza się istnienia na terenie działki innych sieci nie wykazanych na 

mapie. Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu przebieg sieci i wynikające z tego ograniczenia sposobu korzystania 

z nieruchomości oraz, że nie będzie z tego tytułu on ani jego następcy prawni wnosić żadnych roszczeń. Z dokładną treścią oświadczenia można 

zapoznać się w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym – pokój nr 55, II piętro budynku głównego. 

7. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia zieleni znajdującej się na w/w działce, nabywca nieruchomości wykona niezbędne prace                      

we własnym zakresie i na własny koszt. 

8. Termin zagospodarowania nieruchomości- nieokreślony. 

 



.  

 

1) Uwaga! Do ceny netto należy doliczyć 23% podatek VAT 

 

Z ustaleniami planu zagospodarowania można zapoznać się w Biurze Planowania Przestrzennego I piętro pok. nr 37 oraz na stronie internetowej pod adresem 

www.tczew.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej BIP – Prawo lokalne – zagospodarowanie przestrzenne.  

 

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

 

Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce 

nieruchomościami ustala się termin złożenia wniosku o nabycie wymienionych nieruchomości do dnia ………….. r. 

 

 

 

 

                           Prezydent Miasta 

      
                    

                                                                                                                                                                                                                                                            Mirosław Pobłocki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wytworzyła: Anna Różanowska 

 


