
WYKAZ LOKALIZACJI DO WYDZIERŻAWIENIA 
 POD DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWĄ, PUNKTY HANDLOWE, USŁUGOWE, REKREACYJNE NA TERENACH PLAŻY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ,

BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE 
W  2018 ROKU.

l.p
Oznaczenie 

nieruchomości    
wg ewidencji

gruntów

Symbol lokalizacji Powierzchnia
w  m²

Cel   dzierżawy  
 Okres

dzierżawy

1 2 3 4 5 7

1 Część działki nr 1025/2
PLAŻA WSCHODNIA

31
teren pod wypożyczalnię 

10m x 5m= 50 m²
Teren 

pod lokalizację wypożyczalni sprzętu pływającego z dostępem do brzegu morskiego , w
odległości 50 metrów od falochronu.

od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

2
Część działki nr 1025/2

PLAŻA WSCHODNIA 45
teren pod wypożyczalnię 

5m x 6m= 30 m²
Teren

pod lokalizację wypożyczalni sprzętu plażowego (z wyłączeniem koszy plażowych).
od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

3 Część działki nr 1025/2
PLAŻA WSCHODNIA

59
teren pod wypożyczalnię 

100 m²
teren na rozstawienie koszy

 i leżaków 1200 m²

Teren 
pod wypożyczalnię koszy plażowych i leżaków  z terenem na rozstawienie koszy i

leżaków.

od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

4 Część działki nr 1025/2
PLAŻA WSCHODNIA

60
teren

15m x 10m=150 m²
Teren

pod lokalizację wakacyjnego przedszkola z placem zabaw dla dzieci lub zabawkę
dmuchaną.

od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

5
Część działki nr 1025/2

PLAŻA WSCHODNIA 64

teren pod wypożyczalnię i punkt
gastronomiczny 

150 m²
teren na rozstawienie koszy

 i leżaków 1000 m²

Teren 
pod wypożyczalnię koszy plażowych i leżaków  z terenem na rozstawienie koszy i

leżaków oraz punktu gastronomicznego.
od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

6
Część działki nr 1025/2

PLAŻA WSCHODNIA
65

teren pod wypożyczalnię
100 m²

teren na rozstawienie koszy
 i leżaków 600 m²

Teren 
pod wypożyczalnię koszy plażowych i leżaków  z terenem na rozstawienie koszy i

leżaków. od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

7

Część działki nr 1023/1
PLAŻA ZACHODNIA

Z-2

teren
10m x 5m= 50 m²

Teren pod lokalizację punktu handlowego
Warunki lokalizacyjne:

1. Handel z obiektu estetycznego o wysokim standardzie z maksymalnym przeszkleniem (otwarciem) lub z namiotu w
kolorze biało – niebieskim lub z przyczepy.
2. Ekspozycja towaru z estetycznych stelaży i estetycznych stolików drewnianych, bez stosowania materiałów 
pokryciowych.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania skrzynek, kartonów oraz innych opakowań pod stolikami i ladami 
handlowymi lub obok stoiska handlowego.

od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

8

Część działki nr 1023/1
PLAŻA ZACHODNIA

Z-4 teren
10m x 5m= 50 m²

Teren pod lokalizację punktu handlowego
Warunki lokalizacyjne:

1. Handel z obiektu estetycznego o wysokim standardzie z maksymalnym przeszkleniem (otwarciem) lub z namiotu w
kolorze biało – niebieskim lub z przyczepy.
2. Ekspozycja towaru z estetycznych stelaży i estetycznych stolików drewnianych, bez stosowania materiałów 
pokryciowych.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania skrzynek, kartonów oraz innych opakowań pod stolikami i ladami 
handlowymi lub obok stoiska handlowego.

od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.



9 Część działki nr 1023/1
PLAŻA ZACHODNIA

Z-5
teren

30m x 10m =300 m²
Teren 

pod zabawkę dmuchaną, batut, euro bungy lub inne urządzenia rekreacyjne.
od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

10
Część działki nr 1023/1

PLAŻA ZACHODNIA
Z-6 Teren

15m x 10m =150 m²
Teren 

pod lokalizację wypożyczalni sprzętu pływającego z dostępem do brzegu morskiego.
od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

11

Część działki nr1023/1 
PLAŻA ZACHODNIA

Z-8

teren
10m x 5m= 50 m²

Teren pod lokalizację punktu handlowego
Warunki lokalizacyjne:

1. Handel z obiektu estetycznego o wysokim standardzie z maksymalnym przeszkleniem (otwarciem) lub z namiotu w
kolorze biało – niebieskim lub z przyczepy.
2. Ekspozycja towaru z estetycznych stelaży i estetycznych stolików drewnianych, bez stosowania materiałów 
pokryciowych.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania skrzynek, kartonów oraz innych opakowań pod stolikami i ladami 
handlowymi lub obok stoiska handlowego.

od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

12 Część działki nr 1023/1
PLAŻA ZACHODNIA

Z-9
teren

20m x 10m =200 m²
Teren 

pod zabawkę dmuchaną, batut, euro bungy lub inne urządzenia rekreacyjne.
od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

13 Część działki nr 1022 
PLAŻA ZACHODNIA

Z-11
teren

10m x 15m =150 m²
teren na rozstawienie koszy

 i leżaków 5000 m²

Teren 
pod wypożyczalnię koszy plażowych i leżaków  z terenem na rozstawienie koszy i

leżaków.

od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

14 Część działki nr 1022
PLAŻA ZACHODNIA

Z-12
teren

20m x 10m =200 m²
Teren 

pod zabawkę dmuchaną, batut, euro bungy lub inne urządzenia rekreacyjne.
od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

15 Część działki nr 1022
PLAŻA ZACHODNIA

Z-13
teren

10m x 15m =150 m²
Teren 

pod wypożyczalnię sprzętu pływającego z dostępem do brzegu morskiego.
od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

16

Część działki nr 1022
PLAŻA ZACHODNIA

Z-14

teren
10m x 5m= 50 m²

Teren pod lokalizację punktu handlowego
Warunki lokalizacyjne:

1. Handel z obiektu estetycznego o wysokim standardzie z maksymalnym przeszkleniem (otwarciem) lub z namiotu w
kolorze biało – niebieskim lub z przyczepy.
2. Ekspozycja towaru z estetycznych stelaży i estetycznych stolików drewnianych, bez stosowania materiałów 
pokryciowych.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania skrzynek, kartonów oraz innych opakowań pod stolikami i ladami 
handlowymi lub obok stoiska handlowego.

od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

17 Część działki nr 1023/1
PLAŻA ZACHODNIA

Z-17
teren

ok. 2500 m²
Teren

pod przedszkole wakacyjne z placem zabaw dla dzieci.
od dnia 15.06.2018 r.

do dnia 14.09.2018 r.

                                                                                                                                                                                                      Dyrektor 
                                                                                                                                                                                                     Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce

                                                                                                                                                                                                         Stanisław Podlewski


