
         
Załącznik 

do Zarządzenia Nr 107/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  
z dnia 22 listopada 2017 r. 

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

              
                       

WYKAZ 5/2017 
 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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 19513 część działki  

o nr geod. 1107/1 
110 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Jolanta Jezierska 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

2. Jastrowie PO1Z/00040960/0 część działki 
o nr geod. 1201 

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

0,25 zł/m2 

3. Jastrowie 19867 część działki  
o nr geod. 2023/3 

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

0,25 zł/m2 

4. Jastrowie 19980 działka o nr  
geod. 2845/3 

4,0549 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Dariusz Cybuski 
na okres do 5 lat 

13,01 q 



5. Piaski 
ob. Budy 

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

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

1,50 zł/1m2 

6. Sypniewo PO1Z/00020638/8 działka o nr  
geod. 153 

0,45 ha umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Stanisław Łągwa  
na okres do 5 lat 

0,96 q 

Uwagi: 
- Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 22.11.2017 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. 


