
    Załącznik 
do Zarządzenia Nr 23/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  

z dnia 04 marca 2015 r. 
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własnością komunalną 

Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.  
                     
                           WYKAZ 1/2015 
 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z zm.) 
 

Lp. Miejsce 
położenia 
 

Nr księga 
wieczysta 

Numer 
ewidencyjny 
 

Powierzchnia 
w m2/ha 

 

Sposób 
zagospodarowania 

Forma wydzierżawienia                
i okres dzierżawy 

Stawka 
czynszu 

dzierżawnego 
 

1. Jastrowie 19733 część działki  
o nr geod. 1306 
 

342 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani/Pan Jolanta, Mirosław Polaczek na 
okres do 5 lat 

0,20 zł/m2 

2. Jastrowie 19733 część działki  
o nr geod. 1306 
 

421 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani/Pan Barbara, Jarosław Janusiak 
na okres do 5 lat 

0,20 zł/m2 

3. Jastrowie 18545 działka o nr  
geod. 435/1 
 

160 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Krzysztof Kutkowski 
na okres do 5 lat 

0,20 zł/m2 

4. Jastrowie 20523 działka o nr  
geod. 581 
 

856 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Katarzyna Nowakowska 
na okres do 5 lat 

0,20 zł/m2 

5. Jastrowie 29410 
 

działki o nr  
geod. 2306, 2307  
 

366 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani/Pan Halina, Bronisław Wałcerz na 
okres do 5 lat 

0,20 zł/m2 

6. Jastrowie KW 
P01Z/00018088/0 

część działki  
o nr geod. 1652/4 
 

120 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Justyna Gabryszewska 
na okres do 5 lat 
 

0,20 zł/m2 



7. Jastrowie KW 
P01Z/00018088/0 

część działki  
o nr geod. 1652/4 
 

102 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Leokadia Pawełkiewicz 
na okres do 5 lat 

0,20 zł/m2 

8. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

18 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Michał Pawłowski 
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 

9. Jastrowie KW 
P01Z/00017877/1 

część działki  
o nr geod. 1811 
 

16,20 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Mirosław Ciesielski 
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 

10. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

18 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Monika Balawander 
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 

11. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

18 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Jerzy Domagalski 
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 

12. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

18 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Maria Żurawska 
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 

13. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

18 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Władysław Gocłowski 
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 

14. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

18 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Jan Ostrowski 
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 

15. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

18 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Krzysztof Pacała 
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 

16. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

18 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Eugeniusz Jaromij 
na okres do 5 lat 
 

2,50 zł/m2 

+ VAT 



17. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

18 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Onufry Mioduch 
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 

18. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

18 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Józef Koralewski 
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 

19. Jastrowie 35056 działka o nr  
geod. 1174/17 
 

18 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Artur Dobrowolski 
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 

20. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

18 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Piotr Rydziński 
na okres do 5 lat 

2,50 zł/m2 

+ VAT 

Uwagi: 
- Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 04.03.2015 r. 
- Umieszczono w BIP Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. 
- Podano informację o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej. 
- Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie pokój nr 2 lub telefonicznie dzwoniąc pod numer (067) 265 72 22. 
 
 

 


