
                       
UCHWAŁA NR 123/2019 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
 

z dnia 29 października 2019r. 
 
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 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) w związku z art.37 ust.4 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204, poz.2348;                
z 2019r. poz.270, poz.492, poz.801, poz.1309, poz.1589, poz.1716) – 

 
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, stanowiącego: 
1) działkę nr 1866 o pow. 198 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. Narutowicza, na okres 

do 5 lat z Panią Katarzyną Stępień; 
2) część działki nr 1135/4 o pow. 92 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 1-go Maja, na 

okres do 5 lat z Państwem Katarzyną i Jackiem Bednarowskimi; 
3) część działki nr 1100 o pow. 1112 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. M. Konopnickiej, na 

okres do 5 lat z Panią Urszulą Rufkiewicz; 
4) działka nr 726 o pow. 389 m2 położona w Jastrowiu przy ul. Zawiszy, na okres do 5 

lat z Panią Heleną Chojnacką; 
5) działkę nr 725 o pow. 387 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. Zawiszy, na okres do 5 

lat z Państwem Janiną i Wiesławem Bąk;  
6) działkę nr 2023/2 o pow. 1205 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. Kościelnej, na okres 

do 5 lat z Panem Ryszardem Arapinowicz; 
7) część działki nr 1016 o pow. 100 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej, na 

okres do 5 lat z Panem Piotrem Bezulskim; 
8) działkę nr 552 o pow. 1598 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. Puławskiego, na okres 

do 5 lat z Panem Markiem Jędrysiak; 
9) część działki nr 1425/2 o pow. 320 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej, na 

okres do 5 lat z Panią Kazimierą Oleksów; 
10) działkę nr 2308 o pow. 377 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. Grunwaldzkiej, na 

okres do 5 lat z Panem Michałem Kruszyńskim; 
11) część działki nr 1124 o pow. 433 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 1-go Maja, na 

okres do 5 lat z Panią Danutą Wróblewską; 
12) część działki nr 1413 o pow. 319 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej, na 

okres do 5 lat z Panią Ireną Pszczoła; 
13) część działki nr 1223 o pow. 170 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska 

Polskiego, na okres do 5 lat z Panem Ryszardem Mazurkiewicz; 
14) część działki nr 1669 o pow. 400 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kościelnej, na 

okres do 5 lat z Panią Barbarą Gałas; 
15) część działki nr 2023/3 o pow. 323 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kościelnej, na 

okres do 5 lat z Panem Zygmuntem Miłuch; 
16) część działki nr 2023/3 o pow. 203 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kościelnej, na 

okres do 5 lat z Panią Julianną Wrzołek; 
17) część działki nr 2023/3 o pow. 246 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kościelnej, na 

okres do 5 lat z Panem Stanisławem Mińko; 



18) część działki nr 2023/3 o pow. 246 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kościelnej, na 
okres do 5 lat z Panem Adamem Chamier-Ciemińskim; 

19) część działki nr 2023/3 o pow. 322 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kościelnej, na 
okres do 5 lat z Panem Stanisławem Jóźwiak; 

20) część działki nr 2023/3 o pow. 200 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kościelnej, na 
okres do 5 lat z Panią Weroniką Baum; 

21) część działek nr 1843 oraz nr 1914 o łącznej pow. 80 m2 położonych w Jastrowiu 
przy ul. Narutowicza, na okres do 5 lat z Panem Kazimierzem Chisińskim; 

22) część działki nr 1280 o pow. 233 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Uroczej, na okres 
do 5 lat z Panem Henrykiem Klekockim; 

23) część działki nr 1280 o pow. 234 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Uroczej, na okres 
do 5 lat z Panem Januszem Dudek; 

24) część działki nr 1506 o pow. 300 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 1-go Maja, na 
okres do 5 lat z Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Polski w Jastrowiu; 

25) część działki nr 1303 o pow. 200 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kwiatowej, na 
okres do 5 lat z Panem Henrykiem Drożdżowskim; 

26) działkę nr 885 o pow. 382 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. Liszyka, na okres do 5 
lat z Panem Piotrem Idzikowskim; 

27) część działki nr 1280 o pow. 250 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Uroczej, na okres 
do 5 lat z Panem Jarosławem Łopuszyńskim; 

28) część działki nr 1301 o pow. 150 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kwiatowej, na 
okres do 5 lat z Panem Stanisławem Oryniak; 

29) część działki nr 2023/3 o pow. 360 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kościelnej, na 
okres do 5 lat z Panem Kazimierzem Jarczak; 

30) część działki nr 2008/2 o pow. 676 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kościelnej, na 
okres do 5 lat z Panią Ewą Bartoszewicz; 

31) część działki nr 2008/2 o pow. 477 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kościelnej, na 
okres do 5 lat z Panią Janiną Wojdak; 

32) część działki nr 1076 o pow. 400 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. M. Konopnickiej, na 
okres do 5 lat z Panem Teofilem Barabasz; 

33) część działki nr 810 o pow. 358 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 2-go Lutego, na 
okres do 5 lat z Panią Ireną Bukowską; 

34) część działki nr 1100 o pow. 400 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. M. Konopnickiej, na 
okres do 5 lat z Panią Danutą Maliszewską; 

35) część działki nr 716 o pow. 250 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Zawiszy, na okres 
do 5 lat z Panem Stefanem Przybył; 

36) część działki nr 716 o pow. 230 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Zawiszy, na okres 
do 5 lat z Panem Anatolem Scecewicz; 

37) część działki nr 1795 o pow. 122 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska 
Polskiego, na okres do 5 lat z Państwem Bogumiłą i Romanem Filipiak; 

38) działkę nr 1733/2 o pow. 756 m2 położoną w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza, na 
okres do 5 lat z Panem Wojciechem Polaczek. 
 

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 123/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody przydomowe. 
 
 

Zarządzeniem Nr 112/2019 z dnia 2 października 2019r. Burmistrz Gminy i Miasta 
Jastrowie przeznaczył do dzierżawy nieruchomości, których dotyczy przedmiotowa uchwała, 
wykorzystywane jako 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 2018r. poz.2204 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 
jako ogrody przydomowe i pozostają już w dzierżawie wnioskodawców, co daje możliwość 
pełnego i racjonalnego zagospodarowania działek, zasadne jest odstąpienie  
w niniejszej sprawie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  
 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne uzasadnienie.  
 
 
 
 
 
 
 
 


