
      
Załącznik 

do Zarządzenia Nr 95/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  
                                                             z dnia 20 września 2017 r. 

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

              
                      WYKAZ 4/2017 

 
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 20504 część działki  

o nr geod. 1615 
381 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Grażyna Fortuna 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

2. Jastrowie 19880 działka o nr  
geod. 1678 

384 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Agata Olejarczyk 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

3. Jastrowie 19795 część działki  
o nr geod. 1081 

784 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Krystyna Żurawska 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

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

220 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Emilia Tajs 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

5. Jastrowie PO1Z/00017946/6 część działki  340 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 0,25 zł/m2 



o nr geod. 1746/2 dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Czesław Syska 
na okres do 5 lat 

6. Jastrowie PO1Z/00017946/6 część działki  
o nr geod. 1746/2 

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

0,25 zł/m2 

7. Jastrowie 19768 część działki  
o nr geod. 1318 

170 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Agnieszka Mikulicz 
na okres do 5 lat 

0,25 zł/m2 

8. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

9. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

10. Jastrowie 19525 część działki  
o nr geod. 969/16  
 

20 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Aneta Scheffs 
na okres do 5 lat 

2,80 zł/m2 

+ VAT 

11. Jastrowie 35054 działka o nr  
geod. 1174/15 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

12. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288  
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

13. Jastrowie 29877 część działki  18 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 2,80 zł/m2 



o nr geod. 2288  
 

dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Andrzej Branicki 
na okres do 5 lat 

+ VAT 

14. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288  
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

15. Jastrowie 35074 działka o nr  
geod. 1706/2  
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

16. Jastrowie 19450 część działki  
o nr geod. 1662  
 

15 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Anna Ogrodnik 
na okres do 5 lat 

2,80 zł/m2 

+ VAT 

17. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

18. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

19. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

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

2,80 zł/m2 

+ VAT 

20. Jastrowie 35085 część działki  
o nr geod. 1706/13 
 

22 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Agata Skoczek 
na okres do 5 lat 

2,80 zł/m2 

+ VAT 

21. Jastrowie 29877 część działki  18 m2 umowa dzierżawy bezprzetargowo, na rzecz 2,80 zł/m2 



o nr geod. 2288 
 

dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Paweł Bojarski 
na okres do 5 lat 

+ VAT 

Uwagi: 
- Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 20 września 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. 

                                                                                                                                                                          


