
 
 

Załącznik do Uchwały 
Nr XXX/279/16 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 24 listopada 2016 roku 

  

Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych, na których obowiązuje „Regulamin korzystania                   
z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscach 
określonych w uchwale” 

1. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr 39  w obrębie ewidencyjnym                 
4 Gryfino, przy ul. Marii Konopnickiej. 

2. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr 265 w obrębie ewidencyjnym                
3 Gryfino, przy ul. Parkowej. 

3. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr 82 w obrębie ewidencyjnym                
3 Gryfino, przy ul. Flisaczej. 

4. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr 106/1 oraz nr 106/2 w obrębie 
ewidencyjnym Bartkowo. 

5. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr 336/1 w obrębie ewidencyjnym 
Borzym.  

6. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr 32/11 w obrębie ewidencyjnym 
Chlebowo.  

7. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr 126 w obrębie ewidencyjnym 
Chwarstnica.  

8. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr 428/6 w obrębie ewidencyjnym 
Czepino.  

9. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr 141/5 w obrębie ewidencyjnym 
Daleszewo. 

10.  Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr 34/74 w obrębie ewidencyjnym 
Dołgie. 

11. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr 29/57 w obrębie ewidencyjnym 
Drzenin.  

12. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr 52/104 w obrębie ewidencyjnym 
Gardno.  

13. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr 217/3 w obrębie ewidencyjnym 
Krajnik.  

14. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  255/8 w obrębie ewidencyjnym 
Krzypnica.  

15. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  28/7  oraz 182/2 w obrębie 
ewidencyjnym  Mielenko. 

16. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  125/1 w obrębie ewidencyjnym  
Nowe Czarnowo.  

17. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  9/5 w obrębie ewidencyjnym  
Parsówek. 

18. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  502 w obrębie ewidencyjnym  
Pniewo  

19. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  155 w obrębie ewidencyjnym  
Radziszewo. 

20. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  16/80 w obrębie ewidencyjnym  
Sobiemyśl.  



21. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  255/1 oraz 273/4 w obrębie 
ewidencyjnym  Sobieradz. 

22. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  60/2 w obrębie ewidencyjnym  
Steklno. 

23. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  19/9 w obrębie ewidencyjnym  Stare 
Brynki.  

24. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  17/13 w obrębie ewidencyjnym  
Wirów.  

25. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  385/1 w obrębie ewidencyjnym  
Wełtyń. 

26. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  12/6 w obrębie ewidencyjnym  
Wysoka Gryfińska. 

27. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  349/2 w obrębie ewidencyjnym  
Zaborze. 

28. Obiekt sportowo-rekreacyjny znajdujący się na działce nr  244/3 w obrębie ewidencyjnym  
Żórawie”. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


