
      
WYKAZ LOKALIZACJI  DO WYDZIERŻAWIENIA  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

W SEZONIE LETNIM 2018 R. NA „PROMENADZIE NADMORSKIEJ” 

l.p
Oznaczenie 

nieruchomości    
wg ewidencji

gruntów

Symbol
lokalizacji

Funkcja
w  m.p.z.p.

( przeznaczenie )

Powierzchnia
w  m²

Cel   dzierżawy  
 Okres

dzierżawy

1 2 3 4 5 6 8

1 Część działki
nr 20/2

 ul. Limanowskiego 5

m.p.z.p
Promenada Nadmorska 

funkcja parkowa dla
uzdrowiska 

1 lokalizacja nr 5
o pow. 

(3m x 2m) = 6m²

 TEREN POD 1 DOMEK       
HANDLOWY DREWNIANY     

teren pod  lokalizację  punktu handlowo-usługowego.
 Uwaga :  Handel tylko w obrębie dzierżawionego terenu.      

od dnia     
 2 czerwca 2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.

2 Część działki
nr 20/2

 ul. Limanowskiego 8

m.p.z.p
Promenada Nadmorska 

funkcja parkowa dla
uzdrowiska 

1 lokalizacja nr 8
o pow. 

(3m x 2m) = 6m²

        TEREN POD 1 DOMEK       
HANDLOWY DREWNIANY

teren pod  lokalizację  punktu handlowo-usługowego z dopuszczeniem 
gastronomii.
 Uwaga :  Handel tylko w obrębie dzierżawionego terenu.                        

od dnia     
 2 czerwca 2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.

3 Część działki
 nr 27

ul. Słowiańska 10
m.p.z.p

Promenada Nadmorska

1 lokalizacja nr 10 
o pow. 

(4m x 2,5m) =
10m²

 TEREN  
pod punkt sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych,  produktów regionalnych lub 
towarów o podobnym charakterze lub pod lokalizację usług.

od dnia     
 2 czerwca 2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.

4 Część działki
 nr 27

ul. Słowiańska 11
m.p.z.p

Promenada Nadmorska

1 lokalizacja nr 11
o pow. 

(5m x 3m) = 15m²

 TEREN  
pod punkt sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych,  produktów regionalnych lub 
towarów o podobnym charakterze lub pod lokalizację usług o funkcji 
rozrywkowej.

od dnia     
 2 czerwca 2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.

5 Część działki
 nr 27

ul. Słowiańska 12
m.p.z.p

Promenada Nadmorska

   3 lokalizacje
    nr 12 a,b,c

o pow. 
(4m x 2,5m) =

10m²

 TEREN  POD 3 PUNKTY
sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o 
podobnym charakterze lub pod lokalizację usług.

od dnia     
 2 czerwca 2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.

6 Cześć działki 
nr 123

13

m.p.z.p 
Promenada Nadmorska 

funkcja parkowa dla
uzdrowiska 

1 lokalizacja nr 13
o pow. 

           80 m²

TEREN PRZEZNACZONY POD JEŻDŻĄCY 
POCIĄG  I LOKALIZACJĘ URZĄDZEŃ SPORTOWO - REKREACYJNYCH

DLA DZIECI
warunki lokalizacji: zagwarantować bezpieczeństwo zarówno osobom 
korzystającym  jak i osobom znajdującym się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

od dnia     
 2 czerwca 2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.

7 Część działki
nr 15/12

Promenada Nadmorska 

16
m.p.z.p

Promenada Nadmorska
funkcja parkowa dla

uzdrowiska
1 lokalizacja 

nr 16

TEREN POD DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ
Z WYŁĄCZENIEM WĘDZARNI  PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 

o pow. 79 m² pod działalność gastronomiczną z obiektem sprzedaży  o  max. powierzchni  
35 m²  i ogródkiem gastronomicznym lub handel pamiątkami, wyrobami ludowymi  
produktami  regionalnymi lub towarami o podobnym charakterze, lub urządzenia  
rekreacyjne dla dzieci, lub sprzedaż waty cukrowej, lub działalność rozrywkowo- kulturalną 
- dopuszcza się lokalizację dwóch mniejszych obiektów o max. wymiarach  2m x 3m = 
6m .Max. powierzchnia 
35 m² dotyczy każdej działalności.                                                                       

od dnia     
 2 czerwca 2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.



8 Część działki
nr 15/12

Promenada Nadmorska 

 18
m.p.z.p

Promenada Nadmorska
funkcja parkowa dla

uzdrowiska
1 lokalizacja 

nr 18

TEREN POD DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ
Z WYŁĄCZENIEM WĘDZARNI  PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH 

o pow. 76 m² pod działalność gastronomiczną z obiektem sprzedaży  o  max. powierzchni  
35 m²  i ogródkiem gastronomicznym lub handel pamiątkami, wyrobami ludowymi 
produktami  regionalnymi lub towarami o podobnym charakterze, lub urządzenia  
rekreacyjne dla dzieci, lub sprzedaż waty cukrowej, lub działalność rozrywkowo- kulturalną 
- dopuszcza się lokalizację dwóch mniejszych obiektów o max. wymiarach  2m x 3m = 
6m².Max. powierzchnia 
35 m² dotyczy każdej działalności.                                          

od dnia     
 2 czerwca 2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.

9 Cześć działki 
nr 1025/2

Plaża urządzona
 Promenada Nadmorska

24

m.p.z..p
Promenada Nadmorska 

funkcja parkowa dla
uzdrowiska 

1 lokalizacja  
nr 24 a

(5m x 3m) 
=15m²

     TEREN POD PUNKT
sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych,  produktów regionalnych lub towarów o
podobnym charakterze lub pod lokalizację usług (w tym gastronomicznych).

Uwaga :  Handel tylko w obrębie dzierżawionego terenu.

od dnia     
 2 czerwca 2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.

10 Cześć działki 
nr 1025/2

Plaża urządzona
 Promenada Nadmorska

24

m.p.z..p
Promenada Nadmorska 

funkcja parkowa dla
uzdrowiska 

1 lokalizacja 
nr 24 b

(5m x 3m) 
=15m²

TEREN POD PUNKT
sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych,  produktów regionalnych lub towarów o
podobnym charakterze lub pod lokalizację usług (w tym gastronomicznych).

Uwaga :  Handel tylko w obrębie dzierżawionego terenu.

od dnia     
 2 czerwca 2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.

11            Cześć działki            
nr 1025/2

Plaża urządzona 
Promenada Nadmorska 

25

m.p.z.p 
Promenada Nadmorska 

funkcja parkowa dla
uzdrowiska 

6 lokalizacji 
domków

 nr 25 a,b,c,d,e,f
(4m x 2,5m )

= 10m²

                            TEREN POD 6  DOMKÓW
                        HANDLOWYCH DREWNIANYCH
sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych,  produktów regionalnych lub towarów o
podobnym charakterze każdy.

Uwaga : Handel tylko w obrębie dzierżawionego terenu.

od dnia     
 2 czerwca 2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.

12 Cześć działki 
nr 1025/2

Plaża urządzona 
Promenada Nadmorska 

25

m.p.z.p 
Promenada Nadmorska 

funkcja parkowa dla
uzdrowiska 

3 lokalizacje
domków

 nr 25 h,i,j,
(4m x 2,5m )

= 10m²

                            TEREN POD 3  DOMKI
                        HANDLOWE DREWNIANE
sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych,  produktów regionalnych lub towarów o
podobnym charakterze każdy.
Uwaga : Handel tylko w obrębie dzierżawionego terenu.

od dnia     
 2 czerwca2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.

13 Cześć działki 
nr 1025/2

Plaża urządzona 
Promenada Nadmorska 

25

m.p.z.p 
Promenada Nadmorska 

funkcja parkowa dla
uzdrowiska 

3 lokalizacje
domków

 nr 25 g, l,ł
(4m x 2,5m )

= 10m²

                            TEREN POD 3  DOMKI
                        HANDLOWE DREWNIANE
sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych,  produktów regionalnych lub towarów o
podobnym charakterze każdy.
Uwaga : Handel tylko w obrębie dzierżawionego terenu.

od dnia     
 2 czerwca 2018 r.

do dnia 
 1 września 2

14 Część działki 
nr 123 

Pas nadmorski
 ul. Wczasowa 

27

m.p.z.p
Promenada Nadmorska

funkcja parkowa dla
uzdrowiska 

 2 lokalizacje 
nr 27 a, b  
(4m x 2,5m)

= 10m²
 

                                TEREN POD 2 PUNKTY
sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o 
podobnym charakterze lub pod lokalizację usług w tym gastronomicznych.

od dnia     
 2 czerwca 2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.

15 Część działki 
nr 123 

Pas nadmorski
 ul. Wczasowa

28
m.p.z.p 

Promenada Nadmorska
 parkowa dla uzdrowiska 

1 lokalizacja
nr 28 

(18m x 10m) 

                                            TEREN 
            pod lokalizację urządzeń rekreacyjnych dla dzieci. od dnia     

 2 czerwca 2018 r.
do dnia 



 
  

=180m²  1 września 2018 r.

16 Cześć działki
 nr 1025/2

Promenada Nadmorska 29

m.p.z.p 
Promenada Nadmorska 

funkcja parkowa dla
uzdrowiska 

1 lokalizacja
nr 29 

(3m x 3m) 
=9m²

                          TEREN POD PREZENTACJE 
                          ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
z dopuszczeniem handlu płytami z nagraniami tych zespołów.

od dnia     
 2 czerwca2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.

17 Cześć działki
 nr 1025/2

Plaża urządzona 
Promenada Nadmorska 

29 a m.p.z.p 
Promenada Nadmorska 

funkcja parkowa dla
uzdrowiska 

1 lokalizacja
nr 29 a 

(teren o pow.16 m²

TEREN POD PUNKT
na działalność gastronomiczną lub handel pamiątkami, wyrobami ludowymi, 
produktami regionalnymi lub towarami o podobnym charakterze.
Uwaga : Handel tylko w obrębie dzierżawionego terenu.

od dnia     
 2 czerwca 2018 r.

do dnia 
 1 września 2018 r.

                          Dyrektor OSiR                          
Stanisław Podlewski                    


