
    Załącznik 
do Zarządzenia Nr 124/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  

z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność komunalną 

 Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.  
              

                      WYKAZ 14/2019 
 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 
 

Lp. Miejsce 
położenia 

 

Nr księga wieczysta Numer 
ewidencyjny 

 

Powierz. 
w m2/ha 

 

Sposób 
zagospodarowani 

Forma wydzierżawienia                
i okres dzierżawy 

Stawka 
czynszu 

dzierżawnego/
kwota 

1. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

18 m2 grunt pod garaż bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Andrzej Klocek 
na okres do 5 lat 

2,80 zł/m2 

+ VAT 

2. Jastrowie 29877 część działki  
o nr geod. 2288 
 

18 m2 grunt pod garaż bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Małgorzata Blicharz-Głowacka 
na okres do 5 lat 

2,80 zł/m2 

+ VAT 

3. Sypniewo PO1Z/00020638/8 działka o nr  
geod. 424/6 

0,11 ha rola bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Andrzej Borkowski 
na okres do 5 lat 

0,24 q 

4. Brzeźnica 28123 część działki  
o nr geod. 147/3 

0,17 ha rola bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pani Małgorzata Karczewska 
na okres do 5 lat 

0,34 q 

5. Brzeźnica 20645 działki o nr  
geod. 131/3, 61/5 

0,24 ha rola bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Państwo Łucja, Marek Więckowscy 

0,48 q 



na okres do 5 lat 
6. Brzeźnica 

Kolonia 
PO1Z/00020721/7 działka o nr  

geod. 212/1 
1,70 ha rola bezprzetargowo, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Jan Wawrzyniak 
na okres do 5 lat 

3,38 q 

7. Jastrowie 19980 działka o nr  
geod. 2845/1 

0,8002 ha rola bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Dariusz Cybulski 
na okres do 5 lat 

2,90 q 

8. Jastrowie 19985 działki o nr  
geod. 2189, 2190, 
2193, 2194, 2195 

1,4632 ha rola bezprzetargowo, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy:  
Pan Ryszard Arapinowicz 
na okres do 5 lat 

4,28 q 

9. Jastrowie 
 

22299 część działki 
o nr geod. 1608 

40 m2 ogródek przydomowy bezprzetargowo,  
umowa dzierżawy do 3 lat 

0,25 zł/m2 

 
Uwagi: 
- Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 27 listopada 2019 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 (67) 2657236. 
 
 


