
ZARZĄDZENIE NR  127 /2015 
BURMISTRZA GMINY IMIASTA JASTROWIE 

z dnia   19 LISTOPADA  2015r. 

 

w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych i innych stanowiących 
własność komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości. 

Na podstawie art.13 ust.1 oraz art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.z 2015 r. poz. 1774)  

Zarządza się co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność komunalną Gminy i 
Miasta Jastrowie zawartą w wykazie nieruchomości, stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy. 

2.Wykaz o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy 
informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. Ponadto informacje o wywieszeniu tego 
wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na 
stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w  Jastrowiu. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania. 

 

 



Załącznik do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  nr  127 /2015  z dnia 19.11.2015 r.  w 
sprawie przeznaczenia do dzierżawy  nieruchomości rolnych stanowiących  własność komunalną 
Gminy i Miasta Jastrowie  i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości. 

WYKAZ nr  4 /2015 

Nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy na podstawie  art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r, o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2015r. poz. 1774) 

.Grunty rolne. 

L
p. 

Miejscowość Nr działki Nr księgi 
wieczystej 

Powierz
chnia w 
ha ,m2 

Stawka 
czynszu 

w  q żyta 

Sposób 
zagospodaro
wania 

Forma 
wydzierżawienia  

Termin 
wygaśnięcia 
umowy 

1. Sypniewo Cz. Dz.513/3 i 
513/4 
 
 

 

19613 
 

104,67 
m2  

1,50/1m2  Pod pawilon 
handlowy 

Dotychczasowy 
dzierżawca  Andrzej 
Dyczkowski na 
okres 10 lat 

28-02-2016 

2. Brzeźnica 27/2 
 

20342 0,85 ha 1,70 q Rolnicze Dotychczasowy 
dzierżawca Jan 
Zaręba na okres 5 
lat 

28-02-2016 

3. Budy Cz.362/34 PO1Z/ooo
200449/2 

0,3184 0,64 q Rolniczo Dotychczasowy 
dzierżawca Piotr 
Letki na okres 5 lat 

28-02-2016r. 

4
. 

Jastrowie Cz.dz. nr 
2845/2 

19980 2,4745 9,90 q Rolniczo Dotychczasowy 
dzierżawca Mariusz 
Ferenc na okres 5 
lat 

28-02-2016 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na 21 dni od dnia 19 listopada 2015r. do          
10 grudnia  2015r. 

Umieszczono w BIP Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie 

Podano informacje o umieszczeniu w prasie lokalnej 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz we wsi Sypniewo, Brzeźnica i Budy. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie pokój nr 5                    
tel. Nr  67 2657225 

 


