
    Załącznik 
do zarządzenia Nr 88/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  

z dnia 5 grudnia 2012 r. 
w sprawie przeznaczenia do dzierŜawy nieruchomości, stanowiących własnością komunalną 

Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.  
 

                                WYKAZ 2/2012 
 

nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierŜawy na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.): 
 
 
Lp. Miejsce 

połoŜenia 
 

Nr księga 
wieczysta 

Numer 
ewidencyjny 
 

Powierzchnia 
w m2/ha 

 

Sposób 
zagospodarowania 

Forma wydzierŜawienia                
 i okres dzierŜawy 

Wysokość 
czynszu 
dzierŜawnego  
 

1. Jastrowie 19768 część działki 
1318 

160 m2 umowa dzierŜawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy: 
Pan Dąbrowski Ryszard 
na okres do 5 lat 

32,00 zł 

2. Jastrowie 19768 część działki 
1318 

176 m2 umowa dzierŜawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy:  
Pan Klugiewicz Ryszard 
na okres do 5 lat 

35,20 zł 

3. Jastrowie 19768 część działki 
1318 

168 m2 umowa dzierŜawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy:  
Pan Zawierucha Jan 
na okres do 5 lat 

33,60 zł 

4. Jastrowie 19768 część działki 
1318 

160 m2 umowa dzierŜawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy:  
Pan Ostromecki Tadeusz 
na okres do 5 lat 

32,00 zł 



5. Jastrowie 19768 część działki 
1318 

145 m2 umowa dzierŜawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy:  
Pan RóŜalski Waldomierz 
na okres do 5 lat 

29,00 zł 

6. Jastrowie 19768 część działki 
1318 

150 m2 umowa dzierŜawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy:  
Pani Kargulewicz Irena 
na okres do 5 lat 

30,00 zł 

7. Jastrowie 19492 część działki 
911 

90 m2 umowa dzierŜawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy:  
Pan Małecki Paweł 
na okres do 5 lat 

18,00 zł 

8. Jastrowie 17995 część działki 
1497 

48 m2 umowa dzierŜawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy:  
Pani Kurkiewicz Krystyna 
na okres do 5 lat 

9,60 zł 

9. Jastrowie 32713 część działki 
2599/5 

23 m2 umowa dzierŜawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy:  
Pan Idzikowski Marian 
na okres do 5 lat 

70,73 zł 

10. Jastrowie 17877 część działki 
1811 

16,20 m2 umowa dzierŜawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy:  
Pani Zaniewska Beata 
na okres do 5 lat 

49,82 zł 

11. Jastrowie brak część działki 
2216 

18 m2 umowa dzierŜawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy:  
Pan śygoń Jerzy 
na okres do 5 lat 

55,35 zł 

12. Jastrowie brak część działki 
2216 

18 m2 umowa dzierŜawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy:  
Pan Emilewski Krzysztof 
na okres do 5 lat 

55,35 zł 



13. Jastrowie brak część działki 
2216 

18 m2 umowa dzierŜawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy:  
Pan Komorski Marek 
na okres do 5 lat 

55,35 zł 

14. Jastrowie 18778 część działki 
1812 

16,20 m2 umowa dzierŜawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy:  
Pan Lasak Zbigniew 
na okres do 5 lat 

49,82 zł 

 
 
 
 

 

 

 

 


