
UCHWAŁA NR 75/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 30 maja 2019r. 

 
  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest   
ta sama nieruchomość. 
 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) w związku z art.13 ust.1 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) – 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  
kolejnej umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody przydomowe stanowiącego:  

1) część działki nr 1652/4 o pow. 306 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poznańskiej na 
okres do 5 lat z Panem Michałem Szczukockim; 

2) część działki nr 1035 o pow. 120 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poniatowskiego  
na okres do 5 lat z Panią Martą Wolską-Bryś; 

3) część działki nr 1494 o pow. 252 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. M. Konopnickiej  
na okres do 5 lat z Panem Anatolem Potrząsaj; 

4) część działki nr 1608 o pow. 203 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poznańskiej na 
okres do 5 lat z Panem Michałem Krzywińskim; 

5) część działki nr 1608 o pow. 132 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poznańskiej na 
okres do 5 lat z Panią Janiną Murawską-Polak; 

6) część działki nr 1035 o pow. 247 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poniatowskiego  
na okres do 5 lat z Państwem Mirosławą i Antonim Koguciuk; 

7) część działki nr 1023 o pow. 90 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej na okres 
do 5 lat z Panem Sylwestrem Nowak; 

8) część działki nr 1035 o pow. 170 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poniatowskiego  
na okres do 5 lat z Panią Barbarą Twardowską; 

9) część działki nr 1035 o pow. 141 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poniatowskiego  
na okres do 5 lat z Panią Krystyną Moskal; 

10) część działki nr 849 o pow. 123 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 10-go Pułku 
Piechoty na okres do 5 lat z Panią Stanisławą Pietrzak; 

11) część działki nr 849 o pow. 161 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 10-go Pułku 
Piechoty na okres do 5 lat z Panią Danutą Pietrow-Kędzierską; 

12) część działki nr 1614 o pow. 72 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kolejowej na okres 
do 5 lat z Panem Jerzym Jędruch; 

13) część działki nr 1608 o pow. 82 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poznańskiej na 
okres do 5 lat z Panią Grażyną Matuszewską; 

14) część działki nr 1613/1 o pow. 251 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kolejowej na 
okres do 5 lat z Panią Jolantą Wasilewską; 

15) część działki nr 1421 o pow. 128 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej na 
okres do 5 lat z Panem Aleksandrem Kamienowskim; 



16) część działki nr 1758/1 o pow. 102 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza na 
okres do 5 lat z Panią Janiną Gasińską; 

17) część działki nr 1692 o pow. 46,80 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza na 
okres do 5 lat z Panem Robertem Rambolińskim; 

18) część działki nr 965/2 o pow. 38,50 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 10-go Pułku 
Piechoty na okres do 5 lat z Panią Jadwigą Dziemiańczyk; 

19) część działki nr 1614 o pow. 122 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kolejowej na 
okres do 5 lat z Panią Anną Krause; 

20) część działki nr 1650 o pow. 105 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poznańskiej na 
okres do 5 lat z Panem Tadeuszem Wencka; 

21) część działki nr 849 o pow. 211 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 10-go Pułku 
Piechoty na okres do 5 lat z Panem Grzegorzem Domżalskim; 

22) część działki nr 1035 o pow. 54 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poniatowskiego  na 
okres do 5 lat z Panem Jerzym Czerkas; 

23) część działki nr 1429/2 o pow. 90 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej na 
okres do 5 lat z Panią Danutą Lewandowską; 

24) część działki nr 1023 o pow. 122 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej na 
okres do 5 lat z Panią Jolantą Paziaczko; 

25) część działki nr 1035 o pow. 280 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poniatowskiego  
na okres do 5 lat z Panią Anną Karpińską; 

26) część działki nr 1614 o pow. 96 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kolejowej na okres 
do 5 lat z Panią Katarzyną Gruszecką; 

27) część działki nr 1023 o pow. 72 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej na okres 
do 5 lat z Panią Beatą Najdek; 

28) część działki nr 1429/2 o pow. 90 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej na 
okres do 5 lat z Panią Marianną Orzechowską; 

29) część działki nr 1461/5 o pow. 134 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. M. Konopnickiej  
na okres do 5 lat z Panią Wiesławą Przybył; 

30) część działki nr 1023 o pow. 81 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej na okres 
do 5 lat z Panią Iwoną Jabłońską; 

31) część działki nr 1613/1 o pow. 212,50 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kolejowej na 
okres do 5 lat z Panem Zdzisławem Sznitowskim; 

32) część działki nr 1692 o pow. 44 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza na 
okres do 5 lat z Panem Zygmuntem Burakowskim; 

33) część działki nr 1650 o pow. 105 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poznańskiej na 
okres do 5 lat z Panem Piotrem Widomskim; 

34) część działki nr 1650 o pow. 128 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poznańskiej na 
okres do 5 lat z Panem Łukaszem Grzejszczyk; 

35) część działki nr 1035 o pow. 91 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poniatowskiego na 
okres do 5 lat z Panem Jerzym Krupa; 

36) część działki nr 965/2 o pow. 38,50 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 10-go Pułku 
Piechoty na okres do 5 lat z Panią Aliną Bilibucha; 

37) część działki nr 1614 o pow. 128 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kolejowej na 
okres do 5 lat z Panią Ewą Bołbot; 

38) część działki nr 949/2 o pow. 256 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej na 
okres do 5 lat z Panią Marzeną Wencka; 

39) część działki nr 965/2 o pow. 31 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 10-go Pułku 
Piechoty na okres do 5 lat z Panem Bogusławem Wętkowskim; 

40) część działki nr 1425/2 o pow. 185 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej na 
okres do 5 lat z Panią Marleną Baranowską; 



41) działkę nr 87 o pow. 356 m2 położoną w m. Brzeźnica, gm. Jastrowie na okres do 5 lat 
ze Stowarzyszeniem Miłośników Motocykli Brzeźnica; 

42) część działki nr 1565 o pow. 260 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Jagiellońskiej na 
okres do 5 lat z Panią Małgorzatą Czerkas; 

43) część działki nr 1758/1 o pow. 102 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza na 
okres do 5 lat z Panem Romanem Kuźmińskim; 

44) część działki nr 1749/6 o pow. 126 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza na 
okres do 5 lat z Panią Julią Jarczewską; 

45) część działki nr 1035 o pow. 50 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poniatowskiego na 
okres do 5 lat z Panem Lechem Twardowskim; 

46) część działki nr 1023 o pow. 30 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej na okres 
do 5 lat z Panią Teresą Żurek; 

47) część działki nr 1614 o pow. 96 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kolejowej na okres 
do 5 lat z Panem Leonardem Godlejewskim; 

48) część działki nr 1035 o pow. 64 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poniatowskiego na 
okres do 5 lat z Panem Leszkiem Karabanowicz; 

49) część działki nr 849 o pow. 164 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 10-go Pułku 
Piechoty na okres do 5 lat z Panem Czesławem Budnym; 

50) część działki nr 1416 o pow. 170 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej na 
okres do 5 lat z Panem Kacprem Bednarowskim; 

51) część działki nr 1749/6 o pow. 223 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza na 
okres do 5 lat z Panią Agnieszką Szałkiewicz; 

52) część działki nr 1416 o pow. 105 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej na 
okres do 5 lat z Panem Jerzym Skoniecznym; 

53) część działki nr 1035 o pow. 70 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poniatowskiego na 
okres do 5 lat z Panią Teresą Litwinowicz; 

54) część działki nr 849 o pow. 212 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 10-go Pułku 
Piechoty na okres do 5 lat z Panem Maciejem Kulig; 

55) część działki nr 1417/2 o pow. 170 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej na 
okres do 5 lat z Panem Andrzejem Joncel; 

56) część działki nr 965/2 o pow. 75 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 10-go Pułku 
Piechoty na okres do 5 lat z Panią Dorotą Tucholską; 

57) część działki nr 1417/2 o pow. 187 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Gdańskiej na 
okres do 5 lat z Panią Elżbietą Morawską; 

58) część działki nr 965/2 o pow. 85 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 10-go Pułku 
Piechoty na okres do 5 lat z Panią Anną Szmajda; 

59) część działki nr 1035 o pow. 201 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poniatowskiego 
na okres do 5 lat z Panią Barbarą Borkowską; 

60) część działki nr 1758/1 o pow. 629 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza na 
okres do 5 lat z Panem Tomaszem Kisiel; 

61) część działki nr 849 o pow. 200 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 10-go Pułku 
Piechoty na okres do 5 lat z Panem Andrzejem Wodeckim; 

62) część działki nr 1035 o pow. 242 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poniatowskiego 
na okres do 5 lat z Panią Urszulą Pluta; 

63) część działki nr 965/2 o pow. 48 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. 10-go Pułku 
Piechoty na okres do 5 lat z Panią Aliną Bilibucha; 

64) część działki nr 1613/1 o pow. 81 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kolejowej na 
okres do 5 lat z Panem Henrykiem Derda; 

65) część działki nr 1682 o pow. 720 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza na 
okres do 5 lat z Panem Bernardem Cichym; 



66) część działki nr 1614 o pow. 120 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Kolejowej na 
okres do 5 lat z Panią Krystyną Doroszczyk; 

67) część działki nr 1608 o pow. 97 m2 położonej w Jastrowiu przy ul. Poznańskiej na 
okres do 5 lat z Panią Joanną Nawrot. 

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

 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 75/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość. 
 
 

Zarządzeniem Nr 42/2019 z dnia 3 kwietnia 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.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) - uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy 
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

Dla skuteczności prawnej zawarcia umowy dzierżawy wymagana jest zgoda Rady 
Miejskiej w Jastrowiu. 

 
 W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne 
uzasadnienie.  

 
 
 
 
 
 
 
 


