
    Załącznik 
do Zarządzenia Nr 48/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  

z dnia 22 kwietnia 2016 r. 
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną 

Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.  
                     
                           WYKAZ 4/2016 
 

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 17988 część działki 

o nr geod. 1476  
 

272 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Myk Stefan 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

2. Jastrowie 17988 część działki  
o nr geod. 1476 
 

 272 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Twardzisz Beata 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

3. Jastrowie 19768 część działki o nr  
geod. 1318 
 

 160 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Dąbrowski Ryszard 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

4. Jastrowie 19768 część działki  
o nr geod. 1318 
 

176 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Klugiewicz Ryszard 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

5. Jastrowie 19768 część działki  
o nr geod. 1318 
 

168 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Zawierucha Jan 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 



6. Jastrowie 19768 część działki  
o nr geod. 1318 
 

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

0,25 zł/m2 

7. Jastrowie 19768 część działki  
o nr geod. 1318 
 

145 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Różalski Waldomierz 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

8. Jastrowie 20536 działka o nr  
geod. 667 
 

152 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Król Urszula 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

9. Jastrowie 38295 działka o nr  
geod. 2033 
 

415 m2 umowa dzierżawy  bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Polski Związek Działkowców 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „JASTROBET” 
na okres 10 lat 

0,50 zł/m2 

10. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

11. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

12. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

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

16,20 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Lasak Zbigniew 
na okres do 5 lat 

2,80 zł/m2 

+ VAT 

14. Jastrowie brak część działki  18 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 2,80 zł/m2 



o nr geod. 2216 
 

dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Wlizło Janusz 
na okres do 5 lat 

+ VAT 

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

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

16. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

17. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

18. Jastrowie brak część działki  
o nr geod. 2216 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

19. Brzeźnica 21588 działka o nr  
geod. 19/4 

0,29 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Musiał Jolanta 
na okres 5 lat 

1,02 q 

20. Brzeźnica 20645, 
21405, 
21746, 
21745 

działki o nr geod. 
211, 204/5, 193/1, 
185/1, 183/1, 291/1 

6,65 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Mioduch Aneta 
na okres 5 lat 

20,65 q 

21. Brzeźnica 20569 działka o nr  
geod. 28/2 

0,78 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Koźlak Zygfryd 
na okres do 5 lat 

1,54 q 

22. Nadarzyce PO1Z/00021411/8 działka o nr  
geod. 136/2 

0,67 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Janik Urszula, Stanisław 
na okres do 5 lat 

1,34 q 



23. Nadarzyce 20443 działka o nr  
geod. 109/4 

0,0916 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Czapowski Ryszard 
na okres do 5 lat 

0,18 q 

24. Samborsko 20264 
20325 

działki o nr  
geod. 148/2, 147/2 

0,40 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Kowalczyk Mirosław 
na okres do 5 lat 

1,12 q 

Uwagi: 
- Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 22.04.2016 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. 
 

 


