
UCHWAŁA NR 324/2016 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 25 października 2016r. 

 
 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody przydomowe. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579) w związku z art.37 ust.4 ustawy z dnia                          
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774, poz.1777;                        
z 2016 r. poz.65, poz.1250, poz.1271, poz.1579) - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody przydomowe stanowiących: 

1) część działki nr 2032 o pow. 612 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kilińskiego na 
okres do 5 lat z Panią Anną Wójcicką; 

2) działkę nr 1067 o pow. 576 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. M. Konopnickiej na 
okres do 5 lat z Panią Reginą Astapczyk; 

3) część działki nr 1436 o pow. 450 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego 
na okres do 5 lat z Panem Przemysławem Rodziewicz; 

4) część działki nr 2008 o pow. 52 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kościelnej na okres 
do 5 lat z Panem Ireneuszem Lisieckim; 

5) część działki nr 1572 o pow. 166 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Jagiellońskiej na 
okres do 5 lat z Panem Tadeuszem Orłowskim; 

6) część działki nr 1303 o pow. 180 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kwiatowej na 
okres do 5 lat z Panem Henrykiem Blicharz; 

7) część działki nr 1774 o pow. 400 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza na 
okres do 5 lat z Panem Stanisławem Gluszkiewicz; 

8) część działki nr 1919/3 o pow. 540 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Roosevelta na 
okres do 5 lat z Panem Krzysztofem Tomków; 

9) część działki nr 1981/1 o pow. 50 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Roosevelta na 
okres do 5 lat z Panią Teodozją Kozłowską; 

10) część działki nr 1980 o pow. 162 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Roosevelta na 
okres do 5 lat z Panią Mirosławą Rambolińską; 

11) część działki nr 1080 o pow. 400 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. M. Konopnickiej 
na okres do 5 lat z Panią Jolantą Andrzejewską-Żukowską; 

12) działkę nr 1141 o pow. 506 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. Zygmunta III Wazy na 
okres do 5 lat z Panem Markiem Krzykowskim; 

13) część działki nr 1758 o pow. 324 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Grunwaldzkiej na 
okres do 5 lat z Państwem Teresą i Aleksandrem Kamienowskimi; 

14) działkę nr 1730 o pow. 388 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. Grunwaldzkiej na okres 
do 5 lat z Panem Czesławem Bujnowskim; 
 



15) część działki nr 2170 o pow. 785 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza na 
okres do 5 lat z Panem Jerzym Filipiak; 

16) część działki nr 2174 o pow. 1029 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza na 
okres do 5 lat z Panią Elżbietą Kruk; 

17) część działek nr 1843, 1914 o pow. 200 m2 położonych w Jastrowiu przy  
ul. Brzozowej na okres do 5 lat z Panem Tadeuszem Południak; 

18) część działki nr 438 o pow. 45 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Żymierskiego na 
okres do 5 lat z Panią Grażyną Nagórską; 

19) działkę nr 1096 o pow. 994 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. M. Konopnickiej na 
okres do 5 lat z Panem Wiesławem Pitkiewicz; 

20) część działki nr 1107/1 o pow. 215 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. M. Konopnickiej 
na okres do 5 lat z Panem Dariuszem Nowaczek; 

21) działkę nr 660 o pow. 938 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. Sikorskiego na okres do  
5 lat z Panem Januszem Scecewicz; 

22) działkę nr 2171 o pow. 1083 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza na okres 
do 5 lat z Panią Barbarą Szram; 

23) część działki nr 1967 o pow. 1400 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Roosevelta na 
okres do 5 lat z Panem Władysławem Miszczak; 

24) część działki nr 2025 o pow. 170 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kościelnej na 
okres do 5 lat z Panem Eugeniuszem Melka; 

25) działki nr 1845, 1846 o pow. 279 m2 położone w Jastrowiu przy ul. Narutowicza na 
okres do 5 lat z Panią Moniką Paszkiewicz; 

26) część działki nr 1774 o pow. 400 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza na 
okres do 5 lat z Panią Danutą Wiewiórską; 

27) działkę nr 727 o pow. 513 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. Zawiszy na okres do 5 lat 
z Panem Piotrem Malczyk; 

28) część działki nr 2021/2 o pow. 75 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kościelnej na 
okres do 5 lat z Panią Genowefą Siudak; 

29) część działki nr 1675 o pow. 451 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza na 
okres do 5 lat z Panem Tomaszem Gwiazdowskim; 

30) część działki nr 1617 o pow. 700 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kolejowej na 
okres do 5 lat z Panią Władysławą Stankiewicz; 

31) działkę nr 365/2 o pow. 316 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. 2-go Lutego na okres 
do 5 lat z Panem Adamem Bednarz; 

32) działkę nr 1016 o pow. 400 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. Żymierskiego na okres 
do 5 lat z Panią Janiną Balicką; 

33) działki nr 2009, 2011 o pow. 866 m2 położone w Jastrowiu przy ul. Kościelnej na 
okres do 5 lat z Panią Mariolą Trygar. 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
  



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 324/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2016r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy. 
 
 

Zarządzeniem Nr 91/2016 z dnia 30 września 2016r. Burmistrz Gminy i Miasta 
Jastrowie przeznaczył do dzierżawy nieruchomości, których dotyczy przedmiotowa uchwała, 
wykorzystywane pod ogrody przydomowe, gdyż ich dotychczasowi dzierżawcy wyrazili 
zainteresowanie kontynuowaniem dzierżawy przez kolejny okres do 5 lat. 

Zgodnie z art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) - zawarcie umów użytkowania, najmu 
lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje                      
w drodze przetargu, jednakże wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić 
zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
 Uwzględniając okoliczność, że nieruchomości będą w dłuższym okresie 
wykorzystywane pod ogrody przydomowe i pozostają już w dzierżawie wnioskodawców, co 
daje możliwość pełnego i racjonalnego zagospodarowania działek, zasadne jest odstąpienie  
w niniejszej sprawie z przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  
 
 W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne 
uzasadnienie.  
 
 
 
 
 
 
 


