
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 24/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  

z dnia 12 marca 2014 r. 
w sprawie przeznaczenia do dzierŜawy nieruchomości, stanowiących własnością komunalną 

Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.  
 

                            
                           WYKAZ 1/2014 
 

nieruchomości 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 

Stawka czynszu 
dzierŜawnego  
 

1. Jastrowie PO1Z 
/00017946/6 

część działki  
o nr geod. 1746/2 
 

340 m2 umowa dzierŜawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy: 
Pan Syska Czesław 
na okres do 5 lat 

0,20 zł/m2 

2. Jastrowie PO1Z 
/00017946/6 

część działki  
o nr geod. 1746/2 
 

750 m2 umowa dzierŜawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy: 
Pani Niemiec ElŜbieta 
na okres do 5 lat 

0,20 zł/m2 

3. Jastrowie 19450 część działki  
o nr geod. 1662 
 

15 m2 umowa dzierŜawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy: 
Pani Ogrodnik Anna  
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 

4. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

18 m2 umowa dzierŜawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy: 
Pani Burdelak Kamila 
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 



5. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

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

2,50 zł/m2 

+ VAT 

6. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

18 m2 umowa dzierŜawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierŜawcy: 
Pani Blok BoŜena 
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 

7. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

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

2,50 zł/m2 

+ VAT 

8. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

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

2,50 zł/m2 

+ VAT 

Uwagi: 
- Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 12.03.2014 r. 
- Umieszczono w BIP Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. 
- Podano informację o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej. 
- Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie pokój nr 2 lub telefonicznie dzwoniąc pod numer (067) 265 72 22. 
 


