
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/646/06 
                                         Rady Miejskiej w Gryfinie               
                                                z dnia 29 czerwca 2006 r. 

 
 

WYKAZ 
 

jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino i składników mienia komunalnego 
przeznaczonego do oddania w użyczenie tym jednostkom na czas nieoznaczony 

 
                    

Lp Nazwa jednostki  Oznaczenie nieruchomości 
 
1. 
 

 
Zakład Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół 

 
Gryfino (obręb 3) 
ul.Niepodległości 20 – dz. nr 255 
o pow. 1501 m2, zabudowana 
budynkami administracyjnymi (część 
pomieszczeń) 

 
2. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej  Gryfino (obręb 5) 

ul.Łużycka 12 – dz. nr 16 o pow. 
1016 m2, zabudowana  budynkami 
administracyjnym i gospodarczymi 

 
3. 

 
Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy 

Gryfino (obręb 5), 
dz.nr 70/1 o pow. 3808 m2, 
zabudowana przystanią żeglarską 

 
4. Urząd Miasta i Gminy   

  
Gryfino (obręb 3) 
ul.1 Maja nr 16 - dz.nr 165 o pow. 
1232 m2, zabudowana budynkiem 
biurowym i garażami, 
- dz.nr 162/2 o pow. 150 m2, 
przeznaczona pod parking 

 
5. Biblioteka Publiczna – filie 

biblioteczne 

 
Wełtyń – dz. zabudowana nr 385  
o pow. 0,30 ha  
Pniewo – dz.zabudowana nr 600/8  
o pow. 0,1063 ha ( z wyłączeniem 1 
pomieszczenia zajmowanego prze TP 
S.A),  
Chwastnica – dz. zabudowana nr  
174/3 o pow. 0,0800 ha  
 
 



 
Gryfiński Dom Kultury : 
a) nieruchomość po MDK, 
 
 
 
 

 
Gryfino (obręb 3) 
dz. zabudowana nr 154/2 o pow.  
5682 m2 położona przy ul. Bol. 
Chrobrego nr 48 
 
 
 
 
Czepino – cz. dz.zabudowanej nr 
428/6 o pow.100 m2 (ul.Gryfińska 46), 
Drzenin – lokal przy ul. 1 Maja nr 3  
o pow. użytk. 51,35 m2 i udział 33/100 
w działce nr 22/27 i w częściach 
wspólnych budynku, 
Krajnik – dz.zabudowana nr 176/1 
o pow. 184 m2 (bud.nr 8), 
Krzypnica – lokal o pow. użytk.110 m2 
w budynku nr 74 i udział ½ części  
w częściach wspólnych budynku  
i w działce nr 214, 
Mielenko – dz.zabudowana nr 28/9  
o pow. 474 m2 (bud. nr 36), 
Sobiemyśl – lokal w budynku nr 9B  
o pow. użytk. 35 m2  -dz. nr 17/100 
 o pow. 1018 m2

Sobieradz – dz. zab.nr 263 i 264/4  
o łącznej pow. 281 m2

(bud. nr 9), 
Steklno – pomieszczenie w budynku 
nr 10 o pow. użytk. 12 m2

 
6. 

 
b) świetlice wiejskie 

 

Stare Brynki – dz. zabudowana nr 
12/1 o pow. 1307 m2 (nowa świetlica) 
Bartkowo: 
 – dz.zabudowana nr 156/1 o pow. 
 63 m2, 
- lokal o pow. użytk. 64,30 m2,  
( 3 pomieszczenia) w bud. nr 15,  
Borzym – dz. zabudowana nr 32  
o pow. 0,03 ha   
Nowe Czarnowo – bud.po byłym 
sklepie + część działki nr 62/1 o pow. 
100 m2 

 
Daleszewo –dz. zabudowana nr 128 
o pow. 433 m2 przy ul. Gryfińskiej 84 
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