
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Skarb Państwa reprezentowany 
przez Starostę Tczewskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, 
podaje do publicznej wiadomości: 

 
Wykaz  

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności 
Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne  

w drodze przetargu 
 
Oznaczenie nieruchomości gruntowej:  
niezabudowana działka nr 2/6 o powierzchni 3,3719 ha położona w Gniewie, arkusz 
mapy 18, zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00008762/0. Działka oznaczona jest 
w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne RIIIb (1,8942 ha), grunty orne RIVa 
(0,9917 ha), grunty orne RIVb (0,4860 ha).  
Opis nieruchomości:  
działka położona przy drodze krajowej nr 91, w sąsiedztwie działek użytkowanych 
rolniczo.  
Cel dzierżawy: 
uprawy rolne. 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 
działka objęta jest dwoma planami zagospodarowania przestrzennego: 

 część działki oznaczono jako tereny przemysłu i usług (P, U); poszerzenie drogi 
istniejącej (KD3), 

 część działki oznaczono jako tereny rolnicze (01.R); droga klasy „D” dojazdowej 
(18.KD.D). 

Okres dzierżawy:  
5 lat. 
Wywoławcza roczna stawka czynszu dzierżawnego:  
34 q (słownie: trzydzieści cztery kwintale żyta). 
Cena żyta zostanie przyjęta na podstawie średniej krajowej ceny skupu żyta za okres  
11 kwartałów, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego, publikowanej corocznie 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 
roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania 
tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736 ze zm.) dzierżawa gruntów przeznaczonych na 
cele rolnicze jest zwolniona od podatku VAT. 
Terminy wnoszenia czynszu: płatny z góry w dwóch ratach – pierwsza płatna do  
31 listopada każdego roku kalendarzowego, druga płatna do 31 maja każdego roku 
kalendarzowego.    
 
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 20 września 2016 r. do dnia  
11 października 2016 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie  
przy ul. Piaskowej 2 oraz zamieszcza się na stronach internetowych 



www.powiat.tczew.pl oraz www.bip.powiat.tczew.pl. Ponadto informację o wywieszeniu 
tego wykazu i zamieszczeniu na stronie internetowej podaje się w prasie lokalnej. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,  
ul. Piaskowa 2, pokój 131, tel. 58 77 34 852. 
 
Wojewoda Pomorski wyraził zgodę Staroście Tczewskiemu na wydzierżawienie  
w drodze przetargu w/w nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 
Zarządzenie Nr 173/2016 z dnia 8 września 2016 r. 


