
    Załącznik 
do Zarządzenia Nr 91/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  

z dnia 30 września 2016 r. 
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną 

Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.  
                     
                            

           WYKAZ 6/2016 
 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na podstawie Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777 ze zm.) - 
 
Lp. Miejsce 

położenia 
 

Nr księga 
wieczysta 

Numer 
ewidencyjny 
 

Powierz. 
w m2/ha 

 

Sposób 
zagospodarowania 

Forma wydzierżawienia                
i okres dzierżawy 

Stawka 
czynszu 

dzierżawnego 
1. Jastrowie 38295 część działki  

o nr geod. 2032 
612 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Wójcicka Anna 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

2. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 1980 

0,23 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Polański Andrzej 
na okres do 5 lat 

0,46 q 

3. Jastrowie 19293 działka o nr  
geod. 1067 

576 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Astapczyk Regina 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

4. Jastrowie 19876 część działki  
o nr geod. 1436 

450 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Rodziewicz Przemysław 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

5. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2008 

52 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Lisiecki Ireneusz 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

6. Jastrowie brak część działki  166 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 0,25 zł/m2 



o nr geod. 1572 dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Orłowski Tadeusz 
na okres do 5 lat 

7. Jastrowie 19780 część działki  
o nr geod. 1303 

180 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Blicharz Henryk 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

8. Jastrowie 17940 część działki  
o nr geod. 1774 

400 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Gluszkiewicz Stanisław 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

9. Jastrowie 18474 część działki  
o nr geod. 1919/3 

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

0,25 zł/m2 

10. Jastrowie 31465 część działki  
o nr geod. 1981/1 

50 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Kozłowska Teodozja 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

11. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 1980 

162 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Rambolińska Mirosława 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

12. Jastrowie 19796 część działki  
o nr geod. 1080 

400 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Andrzejewska-Żukowska 
Jolanta  
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

13. Jastrowie 19895 działka o nr  
geod. 1141 

506 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Krzykowski Marek 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

14. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 1758 

324 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Państwo Kamienowscy  
Teresa i Aleksander 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

15. Jastrowie 27348 działka o nr  388 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 0,25 zł/m2 



geod. 1730 dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Bujnowski Czesław 
na okres do 5 lat 

16. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2170 

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

0,25 zł/m2 

17. Jastrowie 21960 część działki  
o nr geod. 2174 

1029 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Kruk Elżbieta 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

18. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 1776 

0,23 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Cybulska Halina 
na okres do 5 lat 

0,81 q 

19. Jastrowie 19747, 19760 część działki  
o nr geod. 1843, 
1914 

200 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Południak Tadeusz 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

20. Jastrowie 18545 część działki  
o nr geod. 438 

45 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Nagórska Grażyna 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

21. Jastrowie 21958 działka o nr  
geod. 2160 

1,33 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Szuk Edward 
na okres do 5 lat 

4,66 q 

22. Jastrowie 19791 działka o nr  
geod. 1096 

994 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Pitkiewicz Wiesław 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

23. Jastrowie 19513 część działki  
o nr geod. 1107/1 

215 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Nowaczek Dariusz 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

24. Jastrowie 20533 działka o nr  
geod. 660 

938 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Scecewicz Janusz 

0,25 zł/m2 



na okres do 5 lat 
25. Jastrowie Brak działka o nr  

geod. 2171 
1083 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Szram Barbara 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

26. Jastrowie 21942 część działki  
o nr geod. 1967 

1400 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Miszczak Władysław 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

27. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2025 

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

0,25 zł/m2 

28. Jastrowie 18483, 18484 działki o nr  
geod. 1845, 1846  

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

0,25 zł/m2 

29. Jastrowie 21944 działka o nr  
geod. 2119 

0,49 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Ganczar Leszek 
na okres do 5 lat 

0,98 q 

30. Jastrowie 21933 część działki  
o nr geod. 1526 

1100 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Produkcja Okryw 
Stanisław Oryniak 
na okres do 5 lat 

0,50 zł/m2 

31. Jastrowie 17940 część działki  
o nr geod. 1774 

400 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Wiewiórska Danuta 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

32. Jastrowie 17794 działka o nr  
geod. 727 

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

0,25 zł/m2 

33. Jastrowie 19842 działka o nr  
geod. 1767 

0,27 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Kuźmiński Kazimierz 
na okres do 5 lat 

0,95 q 



34. Jastrowie 21993 działka o nr  
geod. 1955 

0,43 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Rogowski Janusz 
na okres do 5 lat 

0,86 q 

35. Jastrowie 19871 część działki  
o nr geod. 2021/2 

75 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Siudak Genowefa 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

36. Jastrowie 19883 część działki  
o nr geod. 1675 

451 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Gwiazdowski Tomasz 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

37. Jastrowie 20502 część działki  
o nr geod. 1617 

700 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Stankiewicz Władysława 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

38. Jastrowie 19985 działka o nr  
geod. 2178 

0,26 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Komorska Anna 
na okres do 5 lat 

1,11 q 

39 . Jastrowie 43864 działka o nr  
geod. 365/2 

316 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Bednarz Adam 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

40. Jastrowie 19800 działka o nr  
geod. 1016 

400 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Balicka Janina 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

41. Jastrowie 19866, 19865 działki o nr  
geod. 2009, 2011 

866 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Trygar Mariola 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

42. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

43. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 

18 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  

2,80 zł/m2 

+ VAT 



 Państwo Żukowscy  
Małgorzata i Wiesław 
na okres do 5 lat 

44. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

45. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

46. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

47. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216  
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

48. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288  
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

49. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216  
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

50. Jastrowie PO1Z/00017877/1 część działki  
o nr geod. 1811 
 

16,20 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Kasprowicz Stanisława 
na okres do 5 lat 

2,80 zł/m2 

+ VAT 

51. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

52. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

18 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Stangreciak Piotr 

2,80 zł/m2 

+ VAT 



na okres do 5 lat 
53. Jastrowie brak część działki  

o nr geod. 2216  
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

54. Brzeźnica PO1Z/00028124/8 część działki  
o nr geod. 559/9 
 

 0,07 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Brzózka Piotr 
na okres do 5 lat 

0,14 q 

55. Piaski 
ob. Budy 

PO1Z/00020049/2 część działki  
o nr geod. 362/35 
 

280 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Sikorski Mieczysław 
na okres do 5 lat 

1,50 zł/m2 

56. Jastrowie 19985 działka o nr  
geod. 2188 

 0,48 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Arapinowicz Ryszard 
na okres do 5 lat 

 1,56 q 

Uwagi: 
- Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 30.09.2016 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. 

                                                                                                                                                      


