
ZARZĄDZENIE NR 96  /2013 
BURMISTRZA GMINY IMIASTA JASTROWIE 

z dnia  06 listopada   2013R. 

 

w sprawie: przeznaczenia do dzierŜawy nieruchomości stanowiących własność komunalną 
Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości. 

Na podstawie art.13 ust.1 oraz art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.Nr 102 ,poz.651 ze zm.) 

Zarządza się co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do dzierŜawy nieruchomości stanowiące własność komunalną Gminy i 
Miasta Jastrowie zawarte w wykazie nieruchomości, stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierŜawy. 

2.Wykaz o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy 
informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. Ponadto informacje o wywieszeniu tego 
wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a takŜe na 
stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w  Jastrowiu. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w  Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 



Załącznik do zarządzenia nr 96/2013 z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do 
dzierŜawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i 
ogłoszenia wykazu tych nieruchomości. 

 

WYKAZ NR 3/2013 

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

Lp Miejsce 
połoŜenia 

Nr KW Nr 
działki 

Powierzch
nia 

ha 

Sposób 
zagospod. 

Forma 
wydzierŜawienia  
okres dzierŜawy 

Wysokość 
Czyszu 
dzierŜawnego 

W q Ŝyta 

1. Brzeźnica  PO1Z/00
028124/8 

 

Cz.559/9 0,06 ha 

 

0.07 ha 

Rolniczo 

 

Ogród 
przydomowy 

Bez przetargu do 
trzech lat 

 

Bez przetargu do 
trzech lat 

 0,19 q 

 

70,00 zł 

2. Jastrowie  18755 1964 4,9040 ha 

 

 

Rolniczo 

 

 

W drodze przetargu  

 

 13,04 q 

 

Jastrowie,dnia 06 listopada 2013r. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na 21 dni od dnia 06 listopada   2013r. do27 
listopada  2013r. 

Umieszczono w BIP Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie 
Podano informacje o umieszczeniu w prasie lokalnej 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie. 

Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie pokój nr 5  tel. Nr  67 
2657225 

 

 


