
Zgodnie z projektem z dnia 04-09-2020 r. 
sporządziła Anna Łazarska 

Zarządzenie Nr 233/2020 

Prezydenta  Miasta  Tczewa 

 z dnia 08 września 2020  r. 

 
w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Przemysłowej, oznaczonej jako działka nr 231/2 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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 (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),                           

w wykonaniu zarządzenia 144/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Przemysłowej, oznaczonych numerem działki 231/2 oraz ustalenia 

wykazu nieruchomości                      

 

Prezydent Miasta Tczewa  

zarządza, co następuje: 
                  

§ 1. 

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Przemysłowej, obr. 10,              

KW GD1T/00016855/8: 

 

Nr działki Powierzchnia Ulica Przeznaczenie w MPZP 

231/2 345 m
2
 Przemysłowa 

Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w obrębie 

jednostki urbanistycznej oznaczonej w Planie symbolem 

UMN3 „Przemysłowa” w terenie zespołu przemysłowo - 

usługowego związanego z realizacją inwestycji celu 

publicznego „Zespół przemysłowo - usługowy nowa 

Przemysłowa: oznaczonym w Planie symbolem               

UMN3-I, w terenie zabudowy mieszkaniowo - przemysłowej 

oznaczonej w Planie symbolem 03MN/P. 

Przeznaczenie podstawowe tereny 03MN/P obejmuje 

zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem funkcji 

uzupełniającej produkcyjnej. 

 

 § 2. 

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

 

   Prezydent Miasta 

 

  Mirosław Pobłocki 


