
Załącznik do zarządzenia Nr 17/2020 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. 

WYKAZ 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami), ogłasza się  
poniższy w y k a z   nieruchomości stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do dzierżawy: 

 
 

 
Lp. 

 

 
Oznaczenie nieruchomości wg. 
Księgi Wieczystej oraz katastru 

nieruchomości 

 
Powierzchnia 
nieruchomości 

 
Opis nieruchomości  

 

 

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania 

 
Wysokość 
czynszu 

dzierżawnego 

 
Forma 

dzierżawy 

1. Lokale mieszkalne nr 1, 1A, 2, 4, 5 

wraz z udziałem w częściach  

wspólnych nieruchomości, w tym  

udział do 639/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 125 obręb 

0011 przy ul. Basztowej  

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011533/2 

pow. działki 

0,0380 ha  

  

pow. lokali 

150,38 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

1A, 2, 4, 5 w budynku 

nr 1 położonym przy ul. 

Basztowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

150,38 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz dwoma 

budynkami gospodarczymi. 

15,04 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

2. Pomieszczenie gospodarcze wraz  

z udziałem w częściach  

wspólnych nieruchomości, w tym  

udział do 7/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 179/5 obręb 

0011 przy ul. Bednarskiej 2-4  

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00009090/7 

pow. działki 

0,0593 ha  

  

pow. lokalu 

7,20 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze w budynku 

przy ul. Bednarskiej 2-4  

 

Pomieszczenie gospodarcze 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz dwoma 

budynkami gospodarczymi. 

0,72 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

3. Lokal mieszkalny nr 2 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

207/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

182 obręb 0011 przy ul. Bednarskiej 3 

pow. działki 

0,0299 ha  

  

pow. lokalu 

38,54 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 2 w 

budynku nr 3 

położonym przy ul. 

Bednarskiej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

3,85 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012178/2 

38,54 m
2
 . 

 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

4. Lokal mieszkalny nr 1 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

36/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działkach 

nr 184 i 185 obręb 0011 przy ul. 

Bednarskiej 7-9 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00012180/9 

pow. działki 

0,0154 ha  

  

pow. lokalu 

42,82 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 1 w 

budynku nr 7-9 

położonym przy ul. 

Bednarskiej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

42,82 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnym oraz 

budynkiem gospodarczym. 

4,28 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

5. Lokale mieszkalne nr 1, 2, 4, 6 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

69/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

147/3 obręb 0012 przy ul. Bydgoskiej 

1 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00016326/3 

pow. działki 

0,1082 ha  

  

pow. lokali 

163,15 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 4 i 6 w budynku nr 1 

położonym przy ul. 

Bydgoskiej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

163,15 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

16,32 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

6. Lokale mieszkalne nr 3 i 4 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

36/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

262 obręb 0011 przy ul. Cmentarnej 5 

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011653/9 

pow. działki 

0,0167 ha  

  

pow. lokali 

65,57 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 3 i 

4 w budynku nr 5 

położonym przy ul. 

Cmentarnej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

65,57 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

6,56 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

7. Lokal mieszkalny nr 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

226/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działkach 

nr 244/2, 244/10 i 244/11 obręb 0012 

przy ul. Dworcowej 1 w Drawsku 

Pomorskim 

pow. działki 

0,0400 ha  

  

pow. lokalu 

72,30 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 3 w 

budynku nr 1 

położonym przy ul. 

Dworcowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

72,30 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkiem gospodarczym 

7,23 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



KW nr KO1D/00014384/3 

8. Lokale mieszkalne nr 1, 3, 4 i 6 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

711/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

269/2 obręb 0012 przy ul. Dworcowej 

8 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011484/3 

pow. działki 

0,0866 ha  

  

pow. lokali 

309,50 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

3, 4 i 6 w budynku nr 8 

położonym przy ul. 

Dworcowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

309,50 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

30,95 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

9. Lokale mieszkalne nr 1, 3, i 5 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

464/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

273/2 obręb 0012 przy ul. Dworcowej 

10 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00018815/2 

pow. działki 

0,1130 ha  

  

pow. lokali 

163,80 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

3, i 5 w budynku nr 10 

położonym przy ul. 

Dworcowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

163,80 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

16,38 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

10. Lokal mieszkalny nr 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

15/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

217 obręb 0012 przy ul. Dworcowej 

17 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012221/9 

pow. działki 

0,1010 ha  

  

pow. lokalu 

44,52 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 3 w 

budynku nr 17 

położonym przy ul. 

Dworcowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

44,52 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

4,45 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

11. Lokale mieszkalne nr 2, 4 i 6 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

58/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

216 obręb 0012 przy ul. Dworcowej 

19 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012220/2 

pow. działki 

0,0840 ha  

  

pow. lokali 

134,25 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

4, i 6 w budynku nr 19 

położonym przy ul. 

Dworcowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

134,25 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkiem gospodarczym. 

13,43 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

12. Lokal mieszkalny nr 2 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

pow. działki 

0,0817 ha  

Lokal mieszkalny nr 2 w 

budynku nr 21 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

4,52 zł 

+ 23% VAT 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



nieruchomości, w tym udział do 

181/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

215 obręb 0012 przy ul. Dworcowej 

21 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012219/2 

  

pow. lokalu 

45,21 m
2
 

położonym przy ul. 

Dworcowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

45,21 m
2
 . 

 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

miesięcznie 

13. Lokale mieszkalne nr 5 i 6 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

360/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

214/1 obręb 0012 przy ul. Dworcowej 

23 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012216/1 

pow. działki 

0,0778 ha  

  

pow. lokali 

75,01 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 5 i 

6 w budynku nr 23 

położonym przy ul. 

Dworcowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

75,01 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

7,50 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

14. Lokale mieszkalne nr 2 i 4 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

418/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

204/1 obręb 0012 przy ul. 

Gnieźnieńskiej 5 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00020596/7 

pow. działki 

0,1346 ha  

  

pow. lokali 

89,70 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2 i 

4 w budynku nr 5 

położonym przy ul. 

Gnieźnieńskiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

89,70 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

8,97 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

15. Lokale mieszkalne nr 2 i 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

40/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

245/2 obręb 0006 przy ul. Gdyńskiej 

21 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00022971/4 

pow. działki 

0,1456 ha  

  

pow. lokali 

147,52 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2 i 

3 w budynku nr 21 

położonym przy ul. 

Gdyńskiej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

147,52 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkiem gospodarczym. 

14,75 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

16. Lokale mieszkalne nr 1 i 2 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

468/1000 w prawie współwłasności 

pow. działki 

0,0477 ha  

  

pow. lokali 

Lokale mieszkalne nr 1 i 

2 w budynku nr 2A 

położonym przy ul. 

Gdyńskiej w Drawsku 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

6,05 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



nieruchomości gruntowej na działce nr 

115 obręb 0011 przy ul. Gdyńskiej 2A 

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011537/4 

60,50 m
2
 Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

60,50 m
2
 . 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

17. Lokale mieszkalne nr 1, 2 i 10 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

2318/10000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

203/2 obręb 0006 przy ul. Gdyńskiej 5 

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00010188/1 

pow. działki 

0,1179 ha  

  

pow. lokali 

136,43 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2 i 10 w budynku nr 5 

położonym przy ul. 

Gdyńskiej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

136,43 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

13,64 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

18. Lokale mieszkalne nr 2 i 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

83/282 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

205/4 obręb 0006 przy ul. Gdyńskiej 9 

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012439/0 

pow. działki 

0,0361 ha  

  

pow. lokali 

84,94 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2 i 

3 w budynku nr 9 

położonym przy ul. 

Gdyńskiej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

84,94 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

8,49 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

19. Lokale mieszkalne nr 3 i 5 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

82/236 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

246/1 obręb 0006 przy ul. Gdyńskiej 

15 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00010818/7 

pow. działki 

0,1080 ha  

  

pow. lokali 

101,40 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 3 i 

5 w budynku nr 15 

położonym przy ul. 

Gdyńskiej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

101,40 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

10,14 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

20. Lokale mieszkalne nr 1, 3 i 4 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

585/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

211/2 obręb 0006 przy ul. Gdyńskiej 

17 w Drawsku Pomorskim 

pow. działki 

0,1518 ha  

  

pow. lokali 

220,40 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

3 i 4 w budynku nr 17 

położonym przy ul. 

Gdyńskiej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

220,40 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

22,04 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



KW nr KO1D/00013517/8  budynkami gospodarczymi. 

21. Lokal mieszkalny nr 7 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

7537/50857 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

245/6 obręb 0006 przy ul. Gdyńskiej 

19 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00015235/1 

pow. działki 

0,1075 ha  

  

pow. lokalu 

75,75 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 7 w 

budynku nr 18 

położonym przy ul. 

Gdyńskiej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

75,75 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

7,58 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

22. Lokal mieszkalny nr 2 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

209/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

159/2 obręb 0011 przy ul. Kilińskiego 

1 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00023312/4 

pow. działki 

0,0148 ha  

  

pow. lokalu 

43,73 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 2 w 

budynku nr 1 

położonym przy ul. 

Kilińskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

43,73 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

4,37 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

23. Lokale mieszkalne nr 1, 3 i 4 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

647/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

174/2 obręb 0011 przy ul. 4 Marca 1 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00025786/1 

pow. działki 

0,0437 ha  

  

pow. lokali 

174,11 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

3 i 4 w budynku nr 1 

położonym przy ul. 4 

Marca w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

174,11 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

17,41 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

24. Lokal mieszkalny nr 4 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

275/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

157 obręb 0011 przy ul. 4 Marca 4 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012171/3 

pow. działki 

0,0358 ha  

  

pow. lokalu 

44,00 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 4 w 

budynku nr 4 

położonym przy ul. 4 

Marca w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

44,00 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

4,40 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

25. Lokale mieszkalne nr 1, 1A i 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

pow. działki 

0,0628 ha  

Lokale mieszkalne nr 1, 

1A i 3 w budynku nr 7 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

9,44 zł 

+ 23% VAT 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



nieruchomości, w tym udział do 

775/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

179/1 obręb 0006 przy ul. 

Marynarskiej 7 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00026096/4 

  

pow. lokali 

94,40 m
2
 

położonym przy ul. 

Marynarskiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

94,40 m
2
 . 

 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

miesięcznie 

26. Lokale mieszkalne nr 2, 3 i 6 oraz 

lokal użytkowy wraz z udziałem w 

częściach wspólnych nieruchomości, 

w tym udział do 748/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 171 obręb 

0012 przy ul. Moniuszki 2 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00010569/6 

pow. działki 

0,1169 ha  

  

pow. lokali 

188,69 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

3 i 6 oraz lokal 

użytkowy w budynku nr 

2 położonym przy ul. 

Moniuszki w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

188,69 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkami mieszkalnymi i 

budynkiem niemieszkalnym. 

18,87 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

27. Lokale mieszkalne nr 2, 2A, 3 i 5A 

wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 60/100 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 259/6 obręb 

0011 przy ul. Obr. Westerplatte 21 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00016895/2 

pow. działki 

0,0312 ha  

  

pow. lokali 

153,04 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

2A, 3 i 5A w budynku 

nr 21 położonym przy 

ul. Obr. Westerplatte w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

153,04 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

15,30 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

28. Lokal mieszkalny nr 2 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

35/1819 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

260/2 obręb 0011 przy ul. Obr. 

Westerplatte 23-29 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00008866/1 

pow. działki 

0,0950 ha  

  

pow. lokalu 

33,76 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 2 w 

budynku nr 29 

położonym przy ul. Obr. 

Westerplatte w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

33,76 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

3,38 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

29. Lokale mieszkalne nr 6 i 7 wraz z pow. działek Lokale mieszkalne nr 6 i Lokale znajdujące się w 9,21 zł Bezprzetargowo 



udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

225/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działkach 

nr 20 i 17/1 obręb 0011 przy ul. Obr. 

Westerplatte 53 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00012265/9 

0,0470 ha  

  

pow. lokali 

92,10 m
2
 

7 w budynku nr 53 

położonym przy ul. Obr. 

Westerplatte w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

92,10 m
2
 . 

 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

na okres do 3 lat 

30. Lokal mieszkalny nr 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

182/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

53/1 obręb 0012 przy ul. Ogrodowej 4 

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00015055/5 

pow. działki 

0,0803 ha  

  

pow. lokalu 

44,20 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 3 w 

budynku nr 4 

położonym przy ul. 

Ogrodowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

44,20 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

4,42 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

31. Lokal mieszkalny nr 2 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

11/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

46/1 obręb 0012 przy ul. Ogrodowej 5 

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00017772/1 

pow. działki 

0,0890 ha  

  

pow. lokalu 

30,08 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 2 w 

budynku nr 5 

położonym przy ul. 

Ogrodowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

30,08 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkiem gospodarczym. 

3,01 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

32. Lokale mieszkalne nr 1, 3, 4, 5 i 6 

wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 582/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 193 obręb 

0011 przy ul. Piłsudskiego 3 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011707/3 

pow. działki 

0,0377 ha  

  

pow. lokali 

203,85 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

3, 4, 5 i 6 w budynku nr 

3 położonym przy ul. 

Piłsudskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

203,85 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkiem gospodarczym. 

20,39 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

33. Lokale mieszkalne nr 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 

wraz z udziałem w częściach 

pow. działki 

0,0616 ha  

Lokale mieszkalne nr 1, 

3, 4, 5, 6, 7 i 8 w 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

40,86 zł 

+ 23% VAT 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 834/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 364/3 obręb 

0011 przy ul. Piłsudskiego 14 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00027340/7 

  

pow. lokali 

408,56 m
2
 

budynku nr 14 

położonym przy ul. 

Piłsudskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

408,56 m
2
 . 

 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

miesięcznie 

34. Lokal użytkowy wraz z udziałem w 

częściach wspólnych nieruchomości, 

w tym udział do 100/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 346/2 obręb 

0011 przy ul. Piłsudskiego 29 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00009094/5 

pow. działki 

0,0650 ha  

  

pow. lokalu 

69,40 m
2
 

Lokal użytkowy 

(kotłownia) w budynku 

nr 29 położonym przy 

ul. Piłsudskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

69,40 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

6,94 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

35. Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 8, 10, 11, 

12 i 13 wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 248/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działkach nr 250/1 i 

250/2 obręb 0012 przy Placu 

Orzeszkowej 1 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00020931/8 

pow. działek 

0,2557 ha  

  

pow. lokali 

417,94 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 8, 10, 11, 12 i 13 w 

budynku nr 1 

położonym przy Placu 

Orzeszkowej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

417,94 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami gospodarczymi. 

41,79 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

36. Lokale mieszkalne nr 1, 3, 4 i 6 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

68/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

246/2 obręb 0012 przy Placu 

Orzeszkowej 2 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00022647/4 

pow. działki 

0,0293 ha  

  

pow. lokali 

258,80 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

3, 4, i 6 w budynku nr 2 

położonym przy Placu 

Orzeszkowej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

258,80 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

25,88 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

37. Lokale mieszkalne nr 4 i 5 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

pow. działki 

0,0569 ha  

  

Lokale mieszkalne nr 4 i 

5 w budynku nr 1 

położonym przy Placu 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

9,93 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



58/269 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

290/3 obręb 0011 przy Placu 

Gdańskim 1 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00013818/8 

pow. lokali 

99,32 m
2
 

Gdańskim w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

99,32 m
2
 . 

 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkiem 

gospodarczym. 

38. Lokale mieszkalne nr 2, 5, 6, 7 i 8 

wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 163/405 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działkach nr 194/1 i 

192/2 obręb 0006 przy Placu 

Gdańskim 4 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00013778/5 

pow. działki 

0,0681 ha  

  

pow. lokali 

200,72 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

5, 6, 7 i 8 w budynku nr 

4 położonym przy Placu 

Gdańskim w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

200,72 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkiem 

gospodarczym. 

20,07 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

39. Lokale mieszkalne nr 3, 4 i 6 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

390/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działkach 

nr 198/1 i 199/1 obręb 0006 przy Placu 

Gdańskim 9 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012246/0 

pow. działki 

0,1033 ha  

  

pow. lokali 

111,30 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 3, 

4 i 6 w budynku nr 9 

położonym przy Placu 

Gdańskim w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

111,30 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkiem 

gospodarczym. 

11,13 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

40. Lokale mieszkalne nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 

wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 567/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 246/1 obręb 

0011 przy Placu Konstytucji 6 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00025798/8 

pow. działki 

0,0237 ha  

  

pow. lokali 

253,70 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

3, 4, 5, 6 i 7 w budynku 

nr 6 położonym przy 

Placu Konstytucji w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

253,70 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

25,37 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

41. Lokale mieszkalne nr 1, 2 i lokal 

użytkowy nr 4 wraz z udziałem w 

częściach wspólnych nieruchomości, 

w tym udział do 23770/86041 w 

pow. działki 

0,0622 ha  

  

pow. lokali 

Lokale mieszkalne nr1 i 

2 oraz lokal użytkowy 

nr 4 (garaż) w budynku 

nr 13 położonym przy 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

14,91 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



prawie współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 188 obręb 

0011 przy Placu Konstytucji 13 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00010189/8 

149,11 m
2
 Placu Konstytucji w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

149,11 m
2
 . 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkiem 

gospodarczym. 

42. Lokale mieszkalne nr 1, 2 i 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

444/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

187 obręb 0011 przy Placu Konstytucji 

14 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00010574/4 

pow. działki 

0,0350 ha  

  

pow. lokali 

206,23 m
2
 

Lokale mieszkalne nr1, 

2 i 3 w budynku nr 14 

położonym przy Placu 

Konstytucji w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

206,23 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkiem 

gospodarczym. 

20,62 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

43. Lokale mieszkalne nr 1, 2 i 5 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

21/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

186 obręb 0011 przy Placu Konstytucji 

15 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011498/4 

pow. działki 

0,0142 ha  

  

pow. lokali 

83,94 m
2
 

Lokale mieszkalne nr1, 

2 i 5 w budynku nr 15 

położonym przy Placu 

Konstytucji w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

83,94 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

8,39 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

44. Lokale mieszkalne nr 1 i 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

17/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

192/2 obręb 0011 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 16-18 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00011673/5 

pow. działki 

0,0413 ha  

  

pow. lokali 

125,20 m
2
 

Lokale mieszkalne nr1 i 

3 w budynku nr 16-18 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

125,20 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

12,52 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

45. Lokale mieszkalne nr 1, 3 i 8, lokal 

użytkowy 2U oraz 4 lokale garażowe 

wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 19690/284509 w prawie 

pow. działki 

0,1727 ha  

  

pow. lokali 

196,90 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

3 i 8, lokal użytkowy 2U 

oraz 4 lokale garażowe 

w budynku nr 22-30 

położonym przy ul. 11 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

19,69 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 179/4 obręb 

0011 przy ul. 11 Pułku Piechoty 22-30 

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011123/5 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

196,90 m
2
 . 

 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

46. Lokal mieszkalny nr 2 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

21/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

75 obręb 0011 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 23 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011667/0 

pow. działki 

0,0572 ha  

  

pow. lokalu 

33,03 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 2 w 

budynku nr 23 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

33,03 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

3,30 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

47. Lokale mieszkalne nr 1, 1A, 2 i 3 wraz 

z udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

829/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

81 obręb 0011 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 33 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011648/1 

pow. działki 

0,0598 ha  

  

pow. lokali 

136,69 m
2
 

Lokale mieszkalne nr1, 

1A, 2 i 3 w budynku nr 

33 położonym przy ul. 

11 Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

136,69 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

13,67 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

48. Lokale mieszkalne nr 2, 4 i 5 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

126/513 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

83/3 obręb 0011 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 35-37 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00010850/3 

pow. działki 

0,0357 ha  

  

pow. lokali 

132,20 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

4 i 3 w budynku nr 35-

37 położonym przy ul. 

11 Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

132,20 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

13,22 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

49. Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 5,8 i 9 

wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 523/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

pow. działki 

0,0390 ha  

  

pow. lokali 

274,75 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 5, 8 i 9 w budynku 

nr 39-41 położonym 

przy ul. 11 Pułku 

Piechoty w Drawsku 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

27,48 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



gruntowej na działce nr 83/2 obręb 

0011 przy ul. 11 Pułku Piechoty 39-41 

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011649/8 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

274,75 m
2
 . 

 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

50. Lokale mieszkalne nr 2, 4 i 5 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

45/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

84/2 obręb 0011 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 45 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00017290/8 

pow. działki 

0,0180 ha  

  

pow. lokali 

122,20 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

4 i 5 w budynku nr 45 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

122,20 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

12,22 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

51. Lokale mieszkalne nr 3 i 5 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

100/283 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

299 obręb 0006 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 50 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011464/7 

pow. działki 

0,1501 ha  

  

pow. lokali 

115,50 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 3 i 

5 w budynku nr 50 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

115,50 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

11,55 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

52. Lokale mieszkalne nr 2, 3 i 4 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

2122/3377 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

86 obręb 0011 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 53 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011640/5 

pow. działki 

0,0442 ha  

  

pow. lokali 

141,09 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

3 i 4 w budynku nr 53 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

141,09 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

14,11 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

53. Lokal mieszkalny nr 1 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

32/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

89 obręb 0011 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 59 w Drawsku Pomorskim 

pow. działki 

0,0606 ha  

  

pow. lokali 

33,00 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 1 w 

budynku nr 59 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

33,00 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

3,30 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



KW nr KO1D/00011641/2  gospodarczymi. 

54. Lokale mieszkalne nr 2 i 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

43/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

60/1 obręb 0011 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 71 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00018950/0 

pow. działki 

0,0672 ha  

  

pow. lokali 

134,10 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2 i 

3 w budynku nr 71 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

134,10 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

13,41 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

55. Lokale mieszkalne nr 2, 3, 5, 6 i 7 

wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 61/100 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 12/1 obręb 

0007 przy ul. 11 Pułku Piechoty 81 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00019414/8 

pow. działki 

0,0928 ha  

  

pow. lokali 

183,23 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

3, 5, 6 i 7 w budynku nr 

81 położonym przy ul. 

11 Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

183,23 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

18,32 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

56. Lokale mieszkalne nr 3, 6 i 7 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

65/277 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

13/1 obręb 0007 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 83 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00014550/8 

pow. działki 

0,1071 ha  

  

pow. lokali 

89,20 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 3, 

6 i 7 w budynku nr 83 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

89,20 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

8,92 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

57. Lokale mieszkalne nr 1, 2, 4, 5 i 6 

wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 644/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 14/1 obręb 

0007 przy ul. 11 Pułku Piechoty 85 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00030232/1 

pow. działki 

0,1058 ha  

  

pow. lokali 

205,87 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 4, 5 i 6 w budynku nr 

85 położonym przy ul. 

11 Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

205,87 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

20,59 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



58. Lokale mieszkalne nr 2, 2A, 3 i 6 wraz 

z udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

485/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

15/1 obręb 0007 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 87 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00014594/8 

pow. działki 

0,0920 ha  

  

pow. lokali 

154,60 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

2A, 3 i 6 w budynku nr 

87 położonym przy ul. 

11 Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

154,60 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

15,46 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

59. Lokale mieszkalne nr 4, 5 i 6 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

480/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

16/1 obręb 0007 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 89 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00017296/0 

pow. działki 

0,1062 ha  

  

pow. lokali 

195,18 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 4, 

5 i 6 w budynku nr 89 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

195,18 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

19.52 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

60. Lokal mieszkalny nr 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

138/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

17/1 obręb 0007 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 91 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00018423/7 

pow. działki 

0,1066 ha  

  

pow. lokalu 

56,03 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 3 w 

budynku nr 91 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

56,03 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

5,60 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

61. Lokale mieszkalne nr 1, 1A, 2, 3 i 6 

wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 634/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 18/1 obręb 

0007 przy ul. 11 Pułku Piechoty 93 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00019382/4 

pow. działki 

0,1077 ha  

  

pow. lokali 

255,70 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

1A, 2, 3 i 6 w budynku 

nr 93 położonym przy 

ul. 11 Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

255,70 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

25,57 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

62. Lokale mieszkalne nr 1, 2 i 7 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

pow. działki 

0,0327 ha  

Lokale mieszkalne nr 1, 

2 i 7 w budynku nr 5 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

17,58 zł 

+ 23% VAT 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



nieruchomości, w tym udział do 

4353/10000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

239/1 obręb 0011 przy ul. Ratuszowej 

5 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00016011/2 

  

pow. lokali 

175,83 m
2
 

położonym przy ul. 

Ratuszowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

175,83 m
2
 . 

 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

miesięcznie 

63. Lokale mieszkalne nr 1, 2 i 4 oraz 1, 2 

i 3 wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 815/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 236/1 obręb 

0011 przy ul. Ratuszowej 7-7A w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00021722/7 

pow. działki 

0,0394 ha  

  

pow. lokali 

282,48 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2 i 4 oraz 1, 2 i 3 w 

budynku nr 7-7A 

położonym przy ul. 

Ratuszowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

282,48 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

28,25 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

64. Lokale mieszkalne nr 2 i 6 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

54/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

248/1 obręb 0011 przy ul. Sikorskiego 

1-5 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011878/2 

pow. działki 

0,0644 ha  

  

pow. lokali 

100,80 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2 i 

6 w budynku nr 1-5 

położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

100,80 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

10,08 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

65. Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 i 6 oraz 

2 lokale użytkowe wraz z udziałem w 

częściach wspólnych nieruchomości, 

w tym udział do 843/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 165 obręb 

0011 przy ul. Sikorskiego 4 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012173/7 

pow. działki 

0,0445 ha  

  

pow. lokali 

225,30 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 i 6 oraz 2 lokale 

użytkowe w budynku nr 

4 położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

225,30 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

22,53 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

66. Lokal mieszkalny nr 1 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

pow. działki 

0,0119 ha  

  

Lokal mieszkalny nr 1 w 

budynku nr 7 

położonym przy ul. 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

3,34 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



11/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

250/3 obręb 0011 przy ul. Sikorskiego 

7 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00019757/4 

pow. lokalu 

33,40 m
2
 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

33,40 m
2
 . 

 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

67. Lokale mieszkalne nr 2, 3 i 5 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

505/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

164/1 obręb 0011 przy ul. Sikorskiego 

17 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00020627/4 

pow. działki 

0,04 ha  

  

pow. lokali 

157,19 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

3, i 5 w budynku nr 17 

położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

157,19 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

15,72 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

68. Lokale mieszkalne nr 1, 2, 4 i 5 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

432/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

166/1 obręb 0011 przy ul. Sikorskiego 

19 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00020720/6 

pow. działki 

0,0265 ha  

  

pow. lokali 

141,74 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 4 i 5 w budynku nr 19 

położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

141,74 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi. 

14,17 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

69. Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 i 5 

wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 83/100 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 268/2 obręb 

0011 przy ul. Sikorskiego 21 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00022310/3 

pow. działki 

0,0342 ha  

  

pow. lokali 

239,16 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 i 5 w budynku nr 

21 położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

239,16 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

23,92 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

70. Lokale mieszkalne nr 3 i 6 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

44/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

pow. działki 

0,0346 ha  

  

pow. lokali 

97,07 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 3 i 

6 w budynku nr 23 

położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

9,71 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



269/2 obręb 0011 przy ul. Sikorskiego 

23 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00021423/1 

Powierzchnia lokali – 

97,07 m
2
 . 

 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

71. Lokale mieszkalne nr 2, 3, 4 i 4 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

33/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

118/2 obręb 0011 przy ul. Sikorskiego 

32-34 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00013745/5 

pow. działki 

0,0490 ha  

  

pow. lokali 

211,36 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

3, 4 i 4 w budynku nr 

32-34 położonym przy 

ul. Sikorskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

211,36 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi. 

21,14 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

72. Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 i 4 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

79/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

280/1 obręb 0011 przy ul. Sikorskiego 

35 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00023287/9 

pow. działki 

0,0531 ha  

  

pow. lokali 

188,98 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3 i 4 w budynku nr 35 

położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

188,98 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

18,90 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

73. Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 i 3A wraz 

z udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

231/306 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

288 obręb 0012 przy ul. Sobieskiego 2 

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011148/6 

pow. działki 

0,1133 ha  

  

pow. lokali 

230,47 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3 i 3A w budynku nr 

2 położonym przy ul. 

Sobieskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

230,47 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

23,05 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

74. Lokal mieszkalny nr 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

160/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

255 obręb 0012 przy ul. Sobieskiego 3 

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012232/9 

pow. działki 

0,1131 ha  

  

pow. lokalu 

59,07 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 3 w 

budynku nr 3 

położonym przy ul. 

Sobieskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

59,07 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

5,91 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



75. Lokale mieszkalne nr 3 i 4 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

38/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

256 obręb 0012 przy ul. Sobieskiego 5 

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00005381/6 

pow. działki 

0,0265 ha  

  

pow. lokali 

130,95 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 3 i 

4 w budynku nr 5 

położonym przy ul. 

Sobieskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

130,95 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

13,10 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

76. Lokale mieszkalne nr 2, 4, 5, 8 i 9 

wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 434/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 258/2 obręb 

0012 przy ul. Sobieskiego 7 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00017492/4 

pow. działki 

0,1914 ha  

  

pow. lokali 

259,32 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

4, 5, 8 i 9 w budynku nr 

7 położonym przy ul. 

Sobieskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

259,32 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

25,93 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

77. Lokal mieszkalny nr 2 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

46/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

280 obręb 0012 przy ul. Sobieskiego 

10 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012236/7 

pow. działki 

0,0410 ha  

  

pow. lokalu 

64,76 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 2, 

w budynku nr 10 

położonym przy ul. 

Sobieskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

64,76 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

6,48 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

78. Lokale mieszkalne nr 1, 5, 8, 12, 13, 

14 i 16 wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 265/770 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 130/5 obręb 

0006 przy ul. Stanisławskiego 2A w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00008868/5 

pow. działki 

0,0943 ha  

  

pow. lokali 

256,72 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

5, 8, 12, 13, 14 i 16 w 

budynku nr 2A 

położonym przy ul. 

Stanisławskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

256,72 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

25,67 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

79. Lokale mieszkalne nr 3, 6, 10, 18 oraz pow. działki Lokale mieszkalne nr 3, Lokale znajdujące się w 18,11 zł Bezprzetargowo 



lokal użytkowy wraz z udziałem w 

częściach wspólnych nieruchomości, 

w tym udział do 219/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 130/8 obręb 

0006 przy ul. Stanisławskiego 4A w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00009096/9 

0,0827 ha  

  

pow. lokali 

181,11 m
2
 

6, 8 oraz lokal użytkowy 

(kotłownia) w budynku 

nr 4A położonym przy 

ul. Stanisławskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

181,11 m
2
 . 

 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

na okres do 3 lat 

80. Lokale mieszkalne nr 10, 14, 15 i 18 

wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 20/100 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 130/7 obręb 

0006 przy ul. Stanisławskiego 4B w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012243/9 

pow. działki 

0,0695 ha  

  

pow. lokali 

158,53 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 

10, 14, 15 i 18 w 

budynku nr 4B 

położonym przy ul. 

Stanisławskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

158,53 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

15,85 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

81. Lokale mieszkalne nr 2, 7 i 15 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

107/756 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

130/10 obręb 0006 przy ul. 

Stanisławskiego 6A w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00013178/9 

pow. działki 

0,0840 ha  

  

pow. lokali 

108,55 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

7 i 15 w budynku nr 6A 

położonym przy ul. 

Stanisławskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

108,55 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

10,86 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

82. Lokale mieszkalne nr 1, 12 i 17 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

85/757 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

130/9 obręb 0006 przy ul. 

Stanisławskiego 6B w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00013324/8 

pow. działki 

0,0800 ha  

  

pow. lokali 

74,05 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

12 i 17 w budynku nr 

6B położonym przy ul. 

Stanisławskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

74,05 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

7,41 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



83. Lokal mieszkalny nr 2 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

38/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

189 obręb 0006 przy ul. Starogrodzkiej 

2 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012245/3 

pow. działki 

0,0774 ha  

  

pow. lokalu 

70,40 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 2 w 

budynku nr 2 

położonym przy ul. 

Starogrodzkiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

70,40 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

7,04 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

84. Lokal mieszkalny nr 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

19/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

187/2 obręb 0006 przy ul. 

Starogrodzkiej 6 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00016165/6 

pow. działki 

0,0219 ha  

  

pow. lokalu 

40,61 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 3 w 

budynku nr 6 

położonym przy ul. 

Starogrodzkiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

40,61 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

4,06 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

85. Lokale mieszkalne nr 2, 3 i 4 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

91/147 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

185/2 obręb 0006 przy ul. 

Starogrodzkiej 10 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00011363/9 

pow. działki 

0,0167 ha  

  

pow. lokali 

129,20 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2, 

3 i 4 w budynku nr 10 

położonym przy ul. 

Starogrodzkiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

129,20 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

12,92 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

86. Lokale mieszkalne nr 2 i 4 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

565/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

184/2 obręb 0006 przy ul. 

Starogrodzkiej 12 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00021913/3 

pow. działki 

0,0492 ha  

  

pow. lokali 

92,45 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2 i 

4 w budynku nr 12 

położonym przy ul. 

Starogrodzkiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

92,45 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

9,25 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



87. Lokale mieszkalne nr 1 i 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

64/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

9 obręb 0010 przy ul. Starogrodzkiej 

24 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012258/7 

pow. działki 

0,0705 ha  

  

pow. lokali 

97,10 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1 i 

3 w budynku nr 24 

położonym przy ul. 

Starogrodzkiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

97,10 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

9,71 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

88. Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 i 5 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

760/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

14/2 obręb 0010 przy ul. 

Starogrodzkiej 28 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00012259/4 

pow. działki 

0,0903ha  

  

pow. lokali 

209,02 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3 i 5 w budynku nr 28 

położonym przy ul. 

Starogrodzkiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

209,02 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkiem 

gospodarczym. 

20,90 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

89. Lokal mieszkalny nr 1 oraz lokal 

użytkowy wraz z udziałem w 

częściach wspólnych nieruchomości, 

w tym udział do 278/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 174/4 obręb 

0011 przy ul. Sybiraków 2 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00012174/4 

pow. działki 

0,0362 ha  

  

pow. lokali 

81,80 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 1 

oraz lokal użytkowy w 

budynku nr 2 

położonym przy ul. 

Sybiraków w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

81,80 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

8,18 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

90. Lokale mieszkalne nr 1, 2, 5, 6, 8, 9 i 

14 wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 281/683 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 8/4 obręb 0019 

przy ul. Warszawskiej 1 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00014954/0 

pow. działki 

0,0734 ha  

  

pow. lokali 

300,17 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 5, 6, 8, 9 i 14 w 

budynku nr 1 

położonym przy ul. 

Warszawskiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

300,17 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

30,02 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



91. Lokale mieszkalne nr 1, 4 oraz 2, 3, 4, 

5 wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 798/1000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 104/2 obręb 

0011 przy ul. Zamkowej 4-6 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011645/0 

pow. działki 

0,0763 ha  

  

pow. lokali 

250,40 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

4 oraz  2, 3, 4, 5 w 

budynku nr 4-6 

położonym przy ul. 

Zamkowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

250,40 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

25,04 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

92. Lokale mieszkalne nr 1, 4 oraz 3 

lokale użytkowe wraz z udziałem w 

częściach wspólnych nieruchomości, 

w tym udział do 121/945 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 179/2 obręb 

0011 przy ul. Zamkowej 13-15 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00009088/0 

pow. działki 

0,0444 ha  

  

pow. lokali 

121,81 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

4 oraz  3 lokale 

użytkowe (garaże) w 

budynku nr 13-15 

położonym przy ul. 

Zamkowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

121,81 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

12,18 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

93. Lokale mieszkalne nr 1 i 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

513/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

104/4 obręb 0011 przy ul. Zamkowej 

14 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011646/7 

pow. działki 

0,0268 ha  

  

pow. lokali 

96,84 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1 i 

3 w budynku nr 14 

położonym przy ul. 

Zamkowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

96,84 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

9,68 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

94. Lokale mieszkalne nr 1, 2 i 5 oraz 3 

lokale użytkowe wraz z udziałem w 

częściach wspólnych nieruchomości, 

w tym udział do 1417/10000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 98/2 obręb 

0011 przy ul. Zamkowej 20-26 w 

Drawsku Pomorskim 

pow. działki 

0,1222 ha  

  

pow. lokali 

197,00 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2 i 5 oraz  3 lokale 

użytkowe (garaże) w 

budynku nr 20-26 

położonym przy ul. 

Zamkowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

19,70 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



KW nr KO1D/00008890/8 121,81 m
2
 . 

 

95. Lokale mieszkalne nr 1, 5 i 7 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

47/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działkach 

nr 98/6 i 97/2 obręb 0011 przy ul. 

Zamkowej 28 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00016720/5 

pow. działki 

0,0451 ha  

  

pow. lokali 

156,46 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

5 i 7 w budynku nr 28 

położonym przy ul. 

Zamkowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

156,46 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

15,65 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

96. Lokal mieszkalny nr 2 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

21/100 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

231/2 obręb 0012 przy ul. 

Złocienieckiej 4A w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00010566/5 

pow. działki 

0,0522 ha  

  

pow. lokalu 

58,50 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 2 w 

budynku nr 4A 

położonym przy ul. 

Złocienieckiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

58,50 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

5,85 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

97. Lokal mieszkalny nr 5 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

57/441 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

233/1 obręb 0012 przy ul. 

Złocienieckiej 6 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00011345/7 

pow. działki 

0,0612 ha  

  

pow. lokalu 

72,60 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 5 w 

budynku nr 6 

położonym przy ul. 

Złocienieckiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

72,60 m
2
 . 

 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

7,26 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

98. Lokale mieszkalne nr 7, 9, 10, 13, 16 i 

18 wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 28/100 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 130/4 obręb 

0006 przy ul. Stanisławskiego 2B w 

pow. działki 

0,0768 ha  

  

pow. lokali 

217,80 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 7, 

9, 10, 13, 16 i 18 w 

budynku nr 2B 

położonym przy ul. 

Stanisławskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

21,78 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00010565/8 

217,80 m
2
 . 

 

99. Lokale mieszkalne nr 4, 6 i 12 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

22740/84878 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 134/18 obręb 

0012 przy ul. Złocienieckiej 27 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00010858/9 

pow. działki 

0,2051 ha  

  

pow. lokali 

227,40 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 4, 

6 i 12 w budynku nr 27 

położonym przy ul. 

Złocienieckiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

227,40 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

22,74 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

10

0. 

Lokale mieszkalne nr 4, 5, 6, 9, 18, 19, 

21, 23, 28 i 30 wraz z udziałem w 

częściach wspólnych nieruchomości, 

w tym udział do 3223/10000 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 134/20 obręb 

0012 przy ul. Złocienieckiej 29 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00015059/3 

pow. działki 

0,2846 ha  

  

pow. lokali 

323,96 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 4, 

5, 6, 9, 18, 19, 21, 23, 

28 i 30 w budynku nr 29 

położonym przy ul. 

Złocienieckiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

323,96 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

32,40 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

10

1. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2 i 3 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 134 obręb 

0011 przy ul. Cmentarnej 2 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012006/6 

pow. działki 

0,0276 ha  

  

pow. lokali 

132,36 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2 i 3 w budynku nr 2 

położonym przy ul. 

Cmentarnej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

132,36 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami gospodarczymi. 

13,24 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

10

2. 

Lokale mieszkalne nr 1 i 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

521/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

373/2 obręb 0011 przy ul. Chrobrego 2 

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00005440/8 

pow. działki 

0,1468 ha  

  

pow. lokali 

102,60 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1 i 

3 w budynku nr 2 

położonym przy ul. 

Chrobrego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

102,60 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

10,26 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



10

3. 

Lokale mieszkalne nr 2 i 4 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 1/2 w 

prawie współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 267/1 obręb 

0012 przy ul. Dworcowej 4 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00004497/5 

pow. działki 

0,0829 ha  

  

pow. lokali 

114,40 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2 i 

4 w budynku nr 4 

położonym przy ul. 

Dworcowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

114,40 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami gospodarczymi. 

11,44 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

10

4. 

Lokale mieszkalne nr 1, 1A i 2 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 230 obręb 

0011 przy ul. Jagiellońskiej 14 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011966/6 

pow. działki 

0,0290 ha  

  

pow. lokali 

149,69 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

1A i 2 w budynku nr 14 

położonym przy ul. 

Jagiellońskiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

149,69 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami gospodarczymi. 

14,97 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

10

5. 

Lokale mieszkalne nr 1, 3 i 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 321 obręb 

0011 przy ul. Jasnej 2 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00011638/8 

pow. działki 

0,0190 ha  

  

pow. lokali 

123,70 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

3 i 4 w budynku nr 2 

położonym przy ul. 

Jasnej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

123,70 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

12,37 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

10

6. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 i 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 219 obręb 

0011 przy ul. Kujawskiej 6 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00011669/4 

pow. działki 

0,0284 ha  

  

pow. lokali 

143,62 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3 i 4 w budynku nr 6 

położonym przy ul. 

Kujawskiej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

143,62 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

14,36 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

10

7. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 i 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 158 obręb 

0011 przy ul. 4 Marca 6 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00012172/0 

pow. działki 

0,0268 ha  

  

pow. lokali 

177,99 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3 i 4 w budynku nr 6 

położonym przy ul. 4 

Marca w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkiem 

17,80 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



177,99 m
2
 . gospodarczym. 

10

8. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 i 9 oraz lokal użytkowy wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 380/7 obręb 

0011 przy ul. Obr. Westerplatte 7 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012514/0 

pow. działki 

0,0598 ha  

  

pow. lokali 

676,39 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 oraz 

lokal użytkowy w 

budynku nr 7 

położonym przy ul. Obr. 

Westerplatte w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

676,39 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

67,64 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

10

9. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 

wraz z prawem własności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

229 obręb 0011 przy ul. Obr. 

Westerplatte 22 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00011689/0 

pow. działki 

0,0131 ha  

  

pow. lokali 

205,61 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4, 5 i 6 w budynku 

nr 22 położonym przy 

ul. Obr. Westerplatte w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

205,61 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

20,56 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

11

0. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 i 5 

wraz z prawem własności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

149 obręb 0011 przy ul. Obr. 

Westerplatte 30 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00012166/5 

pow. działki 

0,1040 ha  

  

pow. lokali 

319,97 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 i 5 w budynku nr 

30 położonym przy ul. 

Obr. Westerplatte w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

319,97 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

32,00 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

11

1. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2 i 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 141 obręb 

0011 przy ul. Obr. Westerplatte 37 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012513/3 

pow. działki 

0,0421 ha  

  

pow. lokali 

152,62 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2 i 4 w budynku nr 37 

położonym przy ul. Obr. 

Westerplatte w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

152,62 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

15,26 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

11

2. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 

wraz z prawem własności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

142 obręb 0011 przy ul. Obr. 

pow. działki 

0,0530 ha  

  

pow. lokali 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4, 5 i 6 w budynku 

nr 39 położonym przy 

ul. Obr. Westerplatte w 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

21,30 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



Westerplatte 39 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00012512/6 

212,96 m
2
 Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

212,96 m
2
 . 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

11

3. 

Lokale mieszkalne nr 1, 3, 4 i 5 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 145 obręb 

0011 przy ul. Obr. Westerplatte 45 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012511/9 

pow. działki 

0,0415 ha  

  

pow. lokali 

199,55 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

3, 4 i 5 w budynku nr 45 

położonym przy ul. Obr. 

Westerplatte w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

199,55 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

19,96 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

11

4. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

i 8 wraz z prawem własności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

19 obręb 0011 przy ul. Obr. 

Westerplatte 51 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00012264/2 

pow. działki 

0,0402 ha  

  

pow. lokali 

207,80 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

3, 4, 5, 6, 7 i 8 w 

budynku nr 51 

położonym przy ul. Obr. 

Westerplatte w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

207,80 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

20,78 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

11

5. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 21 obręb 0011 

przy ul. Obr. Westerplatte 55 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012266/6 

pow. działki 

0,0416 ha  

  

pow. lokali 

157,65 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

3, 4 w budynku nr 55 

położonym przy ul. Obr. 

Westerplatte w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

157,65 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

15,77 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

11

6. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 11 i 12 wraz z prawem własności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

343 obręb 0011 przy ul. Piłsudskiego 

27 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011706/6 

pow. działki 

0,0988 ha  

  

pow. lokali 

348,15 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 i 12 

w budynku nr 27 

położonym przy ul. 

Piłsudskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

348,15 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

34,82 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

11

7. 

Lokal mieszkalny nr 1 wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

pow. działki 

0,0988 ha  

Lokal mieszkalny nr 1 w 

budynku nr 27A 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

7,59 zł 

+ 23% VAT 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



działce nr 343 obręb 0011 przy ul. 

Piłsudskiego 27A w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00011706/6 

  

pow. lokalu 

75,93 m
2
 

położonym przy ul. 

Piłsudskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

75,93 m
2
 . 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

miesięcznie 

11

8. 

Lokal mieszkalny nr 1 wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działce nr 343 obręb 0011 przy ul. 

Piłsudskiego 27B w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00011706/6 

pow. działki 

0,0988 ha  

  

pow. lokalu 

63,76 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 1 w 

budynku nr 27B 

położonym przy ul. 

Piłsudskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

63,76 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

6,38 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

11

9. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 364/1 obręb 

0011 przy ul. Polnej 2 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00012521/2 

pow. działki 

0,0191 ha  

  

pow. lokali 

118,37 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 w budynku nr 2 

położonym przy ul. 

Polnej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

118,37 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

11,84 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

12

0. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 318 obręb 

0011 przy ul. Pocztowej 9 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00011637/1 

pow. działki 

0,0520 ha  

  

pow. lokali 

187,20 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 w budynku nr 9 

położonym przy ul. 

Pocztowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

187,20 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

18,72 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

12

1. 

Lokale mieszkalne nr 1 i 2 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 49 obręb 0011 

przy Placu Bałtyckim 3 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00012269/7 

pow. działki 

0,0512 ha  

  

pow. lokali 

148,40 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1 i 

2 w budynku nr 3 

położonym przy Placu 

Bałtyckim w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

148,40 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

14,84 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

12

2. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

pow. działki 

0,0225 ha  

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 w budynku nr 2A 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

23,53 zł 

+ 23% VAT 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



gruntowej na działce nr 248 obręb 

0012 przy Placu Orzeszkowej 2A w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012227/1 

  

pow. lokali 

235,26 m
2
 

położonym przy Placu 

Orzeszkowej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

235,26 m
2
 . 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

miesięcznie 

12

3. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

wraz z prawem własności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

107/3 obręb 0012 przy Placu 

Orzeszkowej 4 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011482/9 

pow. działki 

0,0609 ha  

  

pow. lokali 

496,85 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 w 

budynku nr 4 

położonym przy Placu 

Orzeszkowej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

496,85 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

49,69 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

12

4. 

Lokale mieszkalne nr 1A i 2 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

1985/10000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

196 obręb 0006 przy Placu Gdańskim 

7 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00004585/9 

pow. działki 

0,1040 ha  

  

pow. lokali 

61,50 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 

1A i 2 w budynku nr 7 

położonym przy Placu 

Gdańskim w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

61,50 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

6,15 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

12

5. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 332 obręb 

0011 przy ul. 11 Pułku Piechoty 7 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011895/7 

pow. działki 

0,0974 ha  

  

pow. lokali 

169,24 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 w budynku nr 7 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

169,24 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

16,92 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

12

6. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 333 obręb 

0011 przy ul. 11 Pułku Piechoty 11 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011896/4 

pow. działki 

0,0296 ha  

  

pow. lokali 

138,51 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 w budynku nr 11 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

138,51 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

13,85 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



12

7. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 191/2 obręb 

0011 przy ul. 11 Pułku Piechoty 20 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011674/2 

pow. działki 

0,0245 ha  

  

pow. lokali 

124,33 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 w budynku nr 20 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

124,33 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

12,43 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

12

8. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4, 5 i 7 

oraz lokal użytkowy wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działce nr 77 obręb 0011 przy ul. 11 

Pułku Piechoty 25 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00012002/8 

pow. działki 

0,0131 ha  

  

pow. lokali 

371,65 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4, 5 i 7 oraz lokal 

użytkowy w budynku nr 

25 położonym przy ul. 

11 Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

371,65 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

37,17 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

12

9. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 78/1 obręb 

0011 przy ul. 11 Pułku Piechoty 27 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011666/3 

pow. działki 

0,0297 ha  

  

pow. lokali 

207,04 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3 w budynku nr 27 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

207,04 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

20,70 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

13

0. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 10 obręb 0007 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 79 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012253/2 

pow. działki 

0,4913 ha  

  

pow. lokali 

202,32 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 w budynku nr 79 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

202,32 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

20,23 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

13

1. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działce nr 10 obręb 0007 przy ul. 11 

Pułku Piechoty 79A w Drawsku 

Pomorskim 

pow. działki 

0,4913 ha  

  

pow. lokali 

246,65 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 w budynku nr 

79A położonym przy ul. 

11 Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

24,67 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



KW nr KO1D/00012253/2 Powierzchnia lokali – 

246,65 m
2
 . 

gospodarczymi. 

13

2. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 16 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 10 obręb 0007 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 79B w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012253/2 

pow. działki 

0,4913 ha  

  

pow. lokali 

371,81 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

10A, 11, 12, 13, 15, 16 

w budynku nr 79B 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

371,81 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

37,18 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

13

3. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

9, wraz z prawem własności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

133 obręb 0011 przy ul. Sikorskiego 

14 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012007/3 

pow. działki 

0,0338 ha  

  

pow. lokali 

302,92 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 w 

budynku nr 14 

położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

302,92 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

30,29 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

13

4. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

oraz 3 lokale użytkowe wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działce nr 270/2 obręb 0011 przy ul. 

Sikorskiego 25 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011656/0 

pow. działki 

0,0353 ha  

  

pow. lokali 

563,78 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 3 

lokale użytkowe w 

budynku nr 25 

położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

563,78 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

56,38 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

13

5. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 271/2 obręb 

0011 przy ul. Sikorskiego 27 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011657/7 

pow. działki 

0,0171 ha  

  

pow. lokali 

148,90 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 w budynku nr 27 

położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

148,90 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

14,89 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



13

6. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 272/2 obręb 

0011 przy ul. Sikorskiego 29 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011658/4 

pow. działki 

0,0214 ha  

  

pow. lokali 

125,90 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 w budynku nr 29 

położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

125,90 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

12,59 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

13

7. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2A, 3, 4 wraz 

z udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 1/2 w 

prawie współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 275 obręb 

0011 przy ul. Sikorskiego 33 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00005476/9 

pow. działki 

0,0994 ha  

  

pow. lokali 

204,90 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2A, 3, 4 w budynku nr 

33 położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

204,90 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

20,49 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

13

8. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2 oraz lokal 

użytkowy wraz z prawem własności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

116/1 obręb 0011 przy ul. Sikorskiego 

38 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011536/3 

pow. działki 

0,0674 ha  

  

pow. lokali 

186,15 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2 oraz lokal użytkowy w 

budynku nr 38 

położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

186,15 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

18,62 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

13

9. 

Lokale mieszkalne nr 6, 7, wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 281/3 obręb 

0011 przy ul. Sikorskiego 37 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00022083/2 

pow. działki 

0,0373 ha  

  

pow. lokali 

49,91 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 6, 

7 w budynku nr 37 

położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

49,91 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

4,99 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

14

0. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4, 6 wraz 

z prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 70 obręb 0011 

przy ul. Słowiańskiej 4 w Drawsku 

Pomorskim 

pow. działki 

0,1587 ha  

  

pow. lokali 

227,27 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4, 6 w budynku nr 

4 położonym przy ul. 

Słowiańskiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

22,73 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



KW nr KO1D/00011974/5 Powierzchnia lokali – 

227,27 m
2
 . 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi.. 

14

1. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 78/2 obręb 

0011 przy ul. Słowiańskiej 5 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011666/3 

pow. działki 

0,0163 ha  

  

pow. lokali 

90,63 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 w budynku nr 5 

położonym przy ul. 

Słowiańskiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

90,63 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi. 

9,06 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

14

2. 

Lokal mieszkalny nr 1 wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działce nr 183 obręb 0006 przy ul. 

Starogrodzkiej 14 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00012012/1 

pow. działki 

0,1509 ha  

  

pow. lokalu 

69,51 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 1 w 

budynku nr 14 

położonym przy ul. 

Starogrodzkiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

69,51 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami gospodarczymi. 

6,95 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

14

3. 

Lokal mieszkalny nr 1 wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działce nr 217 obręb 0010 przy ul. 

Starogrodzkiej 31 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00012257/0 

pow. działki 

0,2037 ha  

  

pow. lokalu 

66,53 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 1 w 

budynku nr 31 

położonym przy ul. 

Starogrodzkiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

66,53 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami gospodarczymi. 

6,65 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

14

4. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 83/1 obręb 

0011 przy ul. Wodnej 2 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00011652/2 

pow. działki 

0,1204 ha  

  

pow. lokali 

89,75 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3 w budynku nr 2 

położonym przy ul. 

Wodnej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

89,75 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi.. 

8,98 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

14

5. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 148 obręb 

0011 przy ul. Zamkowej 3 w Drawsku 

Pomorskim 

pow. działki 

0,0585 ha  

  

pow. lokali 

153,77 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 w budynku nr 3 

położonym przy ul. 

Zamkowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

15,38 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



KW nr KO1D/00011477/1 Powierzchnia lokali – 

153,77 m
2
 . 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi.. 

14

6. 

Lokale mieszkalne nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9  wraz z prawem własności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

151 obręb 0011 przy ul. Zamkowej 5 

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012167/2 

pow. działki 

0,0363 ha  

  

pow. lokali 

252,21 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 w 

budynku nr 5 

położonym przy ul. 

Zamkowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

252,21 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

gospodarczymi.. 

25,22 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

14

7. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 170/2 obręb 

0012 przy ul. Złocienieckiej 8A w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012213/0 

pow. działki 

0,0681 ha  

  

pow. lokali 

141,45 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3 w budynku nr 8A 

położonym przy ul. 

Złocienieckiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

141,45 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

14,15 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

14

8. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3, 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 169/8 obręb 

0012 przy ul. Złocienieckiej 10 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012212/3 

pow. działki 

0,0650 ha  

  

pow. lokali 

206,89 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3, 4 w budynku nr 10 

położonym przy ul. 

Złocienieckiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

206,89 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

20,69 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

14

9. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 2 obręb 0019 

przy ul. Złocienieckiej 26 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00019662/1 

pow. działki 

1,0247 ha  

  

pow. lokali 

165,80 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3 w budynku nr 26 

położonym przy ul. 

Złocienieckiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

165,80 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkiem 

gospodarczym. 

16,58 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

15

0. 

Lokale mieszkalne nr 1 i 2 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 9/2 obręb 0011 

przy ul. Toruńskiej 6 w Drawsku 

pow. działki 

0,0628 ha  

  

pow. lokali 

Lokale mieszkalne nr 1 i 

2 w budynku nr 6 

położonym przy ul. 

Toruńskiej w Drawsku 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

13,18 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



Pomorskim 

KW nr KO1D/00013611/7 

131,82 m
2
 Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

131,82 m
2
 . 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

15

1. 

48 lokali mieszkalnych wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działce nr 136/16 obręb 0012 przy ul. 

Złocienieckiej 31B w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00026367/5 

pow. działki 

1,2208 ha  

  

pow. lokali 

2.149,60 m
2
 

48 lokali mieszkalnych 

w budynku nr 31B 

położonym przy ul. 

Złocienieckiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

2.149,60 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

214,96 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

15

2. 

48 lokali mieszkalnych wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działce nr 130/47 obręb 0006 przy ul. 

Gierymskiego 1 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00010570/6 

pow. działki 

0,4373 ha  

  

pow. lokali 

2.149,60 m
2
 

48 lokali mieszkalnych 

w budynku nr 1 

położonym przy ul. 

Gierymskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

2.149,60 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

214,96 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

15

3. 

7 lokali mieszkalnych wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działce nr 379/10 obręb 0011 przy ul. 

Obr. Westerplatte 7A w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00026496/8 

pow. działki 

0,0365 ha  

  

pow. lokali 

393,70 m
2
 

7 lokali mieszkalnych w 

budynku nr 7A 

położonym przy ul. Obr. 

Westerplatte w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

393,70 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

39,37 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

15

4. 

48 lokali mieszkalnych wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działkach nr 136/16 i 135/6 obręb 

0012 przy ul. Złocienieckiej 31C w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00026367/5 

pow. działki 

1,3831 ha  

  

pow. lokali 

2.149,60 m
2
 

48 lokali mieszkalnych 

w budynku nr 31C 

położonym przy ul. 

Złocienieckiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

2.149,60 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

214,96 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

15

5. 

48 lokali mieszkalnych wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działkach nr 136/16 obręb 0012 przy 

ul. Złocienieckiej 31D w Drawsku 

pow. działki 

1,2208 ha  

  

pow. lokali 

48 lokali mieszkalnych 

w budynku nr 31D 

położonym przy ul. 

Złocienieckiej w 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

238,72 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



Pomorskim 

KW nr KO1D/00026367/5 

2.387,20 m
2
 Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

2.387,20 m
2
 . 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

15

6. 

Lokal użytkowy wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działce nr 18/1 obręb 0011 przy ul. 

Obr. Westerplatte 51 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00013776/1 

pow. działki 

0,0381 ha  

  

pow. lokalu 

109,00 m
2
 

Lokal użytkowy w 

budynku nr 51 

położonym przy ul. Obr. 

Westerplatte w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

109,00 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem użytkowym. 

10,90 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

15

7. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2 i 3 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 433/1 obręb 

Rydzewo 

KW nr KO1D/00017798/9 

pow. działki 

0,0769 ha  

  

pow. lokali 

201,66 m
2
 

Lokale mieszkalne w 

budynku nr 57 

położonym w 

miejscowości Rydzewo. 

Powierzchnia lokali – 

201,66 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

20,17 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

15

8. 

Lokal mieszkalny wraz z udziałem w 

częściach wspólnych nieruchomości, 

w tym udział do 1/4 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 121 obręb 

Linowno. 

KW nr KO1D/00002938/5 

pow. działki 

2,30 ha  

  

pow. lokalu 

52,00 m
2
 

Lokal mieszkalny w 

budynku nr 33 

położonym w 

miejscowości Linowno. 

Powierzchnia lokalu – 

52,00 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami gospodarczymi. 

5,20 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

15

9. 

Lokal mieszkalny nr 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

61/307 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

106/1 obręb Nętno. 

KW nr KO1D/00001722/1 

pow. działki 

0,14 ha  

  

pow. lokalu 

65,56 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 3 w 

budynku nr 1 

położonym w 

miejscowości Nętno. 

Powierzchnia lokalu – 

65,56 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem gospodarczym. 

6,56 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

16

0. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 i 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 148/1 obręb 

Nętno 

KW nr KO1D/00018909/8 

pow. działki 

0,28 ha  

  

pow. lokali 

233,89 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3 i 4 w budynku nr 25 

położonym w 

miejscowości Nętno. 

Powierzchnia lokali – 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

23,39 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



233,89 m
2
 . budynkiem gospodarczym. 

16

1. 

Lokal mieszkalny wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działce nr 84/4 obręb 0011 przy ul. 11 

Pułku Piechoty 45A w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00011650/8 

pow. działki 

0,0456 ha  

  

pow. lokalu 

21,47 m
2
 

Lokal mieszkalny w 

budynku nr 45A 

położonym przy ul. 11 

Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

21,47 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami gospodarczymi. 

2,15 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

16

2. 

25 lokali użytkowych wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działkach nr 130/49 obręb 0006 przy 

ul. Gierymskiego w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00010570/6 

pow. działki 

0,0459 ha  

  

pow. lokalu 

411,08 m
2
 

25 lokali użytkowych 

(garaży) położonych 

przy ul. Gierymskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

411,08 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami. 

41,11 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

16

3. 

Lokal użytkowy wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działce nr 73/5 obręb 0011 przy ul. 11 

Pułku Piechoty 19 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00011892/6 

pow. działki 

0,1216 ha  

  

pow. lokalu 

42,90 m
2
 

Lokal użytkowy 

położonych przy ul. 11 

Pułku Piechoty 19 w 

Drawsku Pomorskim. 

Powierzchnia lokalu – 

42,90 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem użytkowym. 

4,29 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

16

4. 

Lokale mieszkalne nr 1 i 2 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 144/7 obręb 

0012 przy ul. Kolejowej 1 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00028803/8 

pow. działki 

0,1029 ha  

  

pow. lokalu 

166,18 m
2
 

Lokale mieszkalne w 

budynku nr 1 

położonym przy ul. 

Kolejowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

166,18 m
2
 . 

Lokale znajdującesię w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalno-

usługowym. 

16,62 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

16

5. 

6 lokali użytkowych wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działce nr 35/18 obręb Przytoń  

KW nr KO1D/00018239/0 

pow. działki 

0,0324 ha  

  

pow. lokali 

89,80 m
2
 

6 lokali użytkowych 

(garaży) położonych w 

miejscowości Przytoń.  

Powierzchnia lokali – 

89,80 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami. 

8,98 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

16

6. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 i 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działkach nr 54/1 i 54/2 

pow. działki 

0,4511 ha  

  

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3 i 4 w budynku nr 29 

położonym w 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

28,89 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



obręb Jankowo 

KW nr KO1D/00020817/3 

pow. lokali 

288,92 m
2
 

miejscowości Jankowo. 

Powierzchnia lokali – 

288,92 m
2
 . 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem gospodarczym. 

16

7. 

Lokal mieszkalny nr 6 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 1/6 w 

prawie współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 281/10 obręb 

Gudowo 69 

KW nr KO1D/00012877/2 

pow. działki 

0,1751 ha  

  

pow. lokalu 

54,34 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 6 w 

budynku nr 69 

położonym w 

miejscowości Gudowo. 

Powierzchnia lokalu – 

54,34 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem gospodarczym. 

5,43 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

16

8. 

Lokale mieszkalne nr 4 i 5 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

152/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

69/16 obręb Jankowo 

KW nr KO1D/00017473/5 

pow. działki 

0,1131 ha  

  

pow. lokali 

82,30 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 4 i 

5 w budynku nr 3 

położonym w 

miejscowości Jankowo. 

Powierzchnia lokali – 

83,30 m
2
 . 

Lokale znajdującę się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym. 

8,23 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

16

9. 

Lokal mieszkalny nr 2 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

360/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

115/9 obręb Linowno 

KW nr KO1D/00013334/1 

pow. działki 

0,2125 ha  

  

pow. lokalu 

81,98 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 2 w 

budynku nr 39 

położonym w 

miejscowości Linowno. 

Powierzchnia lokalu – 

81,98 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym. 

8,20 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

17

0. 

Lokale mieszkalne nr 3 i 2 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

318/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

32/6 obręb Jankowo 

KW nr KO1D/00016344/5 

pow. działki 

0,0597 ha  

  

pow. lokali 

122,60 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 2 i 

3 w budynku nr 27 

położonym w 

miejscowości Małe 

Jankowo. 

Powierzchnia lokali – 

122,60 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym. 

12,26 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

17

1. 

Lokal mieszkalny nr 12 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

234/10000 w prawie współwłasności 

pow. działki 

0,1554 ha  

  

pow. lokalu 

Lokal mieszkalny nr 12 

w budynku nr 21 

położonym w 

miejscowości Jankowo. 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

1,73 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



nieruchomości gruntowej na działce nr 

63/13 obręb Jankowo 

KW nr KO1D/00012412/5 

17,30 m
2
 Powierzchnia lokalu – 

17,30 m
2
 . 

budynkiem mieszkalnym. 

17

2. 

Lokale mieszkalne nr 5 i 11 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

541/10000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

63/14 obręb Jankowo 

KW nr KO1D/00012415/6 

pow. działki 

0,2813 ha  

  

pow. lokali 

96,91 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 5 i 

11 w budynku nr 21A 

położonym w 

miejscowości Jankowo. 

Powierzchnia lokali – 

96,91 m
2
 . 

Lokale znajdujące się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym. 

9,69 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

17

3. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 i 4 wraz z 

prawem własności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 5/3 obręb 

Dalewo 

KW nr KO1D/00017479/7 

pow. działki 

0,1312 ha  

  

pow. lokali 

343,81 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 3 i 4 w budynku nr 20 

położonym w 

miejscowości Dalewo. 

Powierzchnia lokali – 

343,81 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym. 

34,38 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

17

4. 

6 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale 

użytkowe wraz z prawem własności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

9/19 obręb Przytoń 

KW nr KO1D/00019676/2 

pow. działki 

0,2246 ha  

  

pow. lokali 

339,76 m
2
 

6 lokali mieszkalnych 

oraz 2 lokale użytkowe 

w budynku nr 8 

położonym w 

miejscowości Przytoń. 

Powierzchnia lokali – 

339,76 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym. 

33,98 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

17

5. 

Lokal mieszkalny nr 3 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

1193/3052 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

150 obręb Ostrowice 

KW nr KO1D/00005764/5 

pow. działki 

0,39 ha  

  

pow. lokalu 

88,30 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 3 w 

budynku nr 94 

położonym w 

miejscowości 

Ostrowice. 

Powierzchnia lokalu – 

88,30 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami gospodarczymi. 

8,83 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

17

6. 

Lokal mieszkalny nr 1 wraz z prawem 

własności nieruchomości gruntowej na 

działce nr 25/22 obręb Przytoń 

KW nr KO1D/00019691/3 

pow. działki 

0,0519 ha  

  

pow. lokalu 

51,40 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 1 w 

budynku nr 6 

położonym w 

miejscowości Przytoń. 

Powierzchnia lokalu – 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

5,14 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



51,40 m
2
 . budynkiem gospodarczym. 

17

7. 

Lokal mieszkalny nr 1 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 1/4 w 

prawie współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 35/21 obręb 

Przytoń 

KW nr KO1D/00018239/0 

pow. działki 

0,0531 ha  

  

pow. lokalu 

53,26 m
2
 

Lokal mieszkalny nr 1 w 

budynku nr 13 

położonym w 

miejscowości Przytoń. 

Powierzchnia lokalu – 

53,26 m
2
 . 

Lokal znajdujący się w 

zasobie mieszkaniowym 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym. 

5,33 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

17

8. 

Garaż położony na działce gruntu nr 

165 obręb 0011 przy ul. Sikorskiego 4  

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012173/7 

pow. działki 

0,0445 ha  

pow. lokalu 

11,60 m
2
 

Garaż  o powierzchni 

11,60 m
2
 , położony 

przy ul. Sikorskiego 4 w 

Drawsku Pomorskim. 

 

Garaż znajdujący się w 

zasobie gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,16 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

17

9. 

Garaże położone na działce gruntu nr 

62/4 obręb 0012 przy ul. Piłsudskiego  

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012185/4 

pow. działki 

0,0690 ha  

pow. lokalu 

42,00 m
2
 

Garaże  o powierzchni 

42,00 m
2
 , położone 

przy ul. Piłsudskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Garaże znajdujące się w 

zasobie gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem transportu i 

łączności. 

4,20 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

18

0. 

Garaż położony na działce gruntu nr 

288 obręb 0012 przy ul. Sobieskiego 2  

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011148/6 

pow. działki 

0,1233 ha  

pow. lokalu 

18,20 m
2
 

Garaż  o powierzchni 

18,20 m
2
 , położony 

przy ul. Sobieskiego 2 w 

Drawsku Pomorskim. 

 

Garaż znajdujący się w 

zasobie gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,82 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

18

1. 

Garaż położony na działce gruntu nr 

148/1 obręb Nętno 

KW nr KO1D/00018909/8 

pow. działki 

0,28 ha  

pow. lokalu 

22,91 m
2
 

Garaż  o powierzchni 

22,91 m
2
 , położony w 

miejscowości Nętno nr 

25. 

 

Garaż znajdujący się w 

zasobie gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

oraz garażem. 

2,29 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

18

2. 

Garaże położone na działce gruntu nr 

130/43 obręb 0006 przy ul. 

Michałowskiego  

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00010570/6 

pow. działki 

0,2818 ha  

pow. lokali 

54,00 m
2
 

Garaże  o powierzchni 

54,00 m
2
 , położone 

przy ul. Michałowskiego 

w Drawsku Pomorskim. 

Garaże znajdujące się w 

zasobie gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem transportu i 

łączności. 

5,40 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



18

3. 

Garaż położony na działce gruntu nr 

130/49 obręb 0006 przy ul. 

Gierymskiego  

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00010570/6 

pow. działki 

0,0459 ha  

 pow. lokalu 

18,00 m
2
 

Garaż  o powierzchni 

18,00 m
2
 , położony 

przy ul. Gierymskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Garaż znajdujący się w 

zasobie gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami. 

1,80 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

18

4. 

Garaż położony na działce gruntu nr 

14/1 obręb 0011 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 85  

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00030232/1 

pow. działki 

0,1058 ha  

 pow. lokalu 

12,00 m
2
 

Garaż  o powierzchni 

12,00 m
2
 , położony 

przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 85 w Drawsku 

Pomorskim. 

Garaż znajdujący się w 

zasobie gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,20 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

18

5. 

Garaż położony na działce gruntu nr 

13/1 obręb 0011 przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 83  

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00014550/8 

pow. działki 

0,1071 ha  

 pow. lokali 

13,23 m
2
 

Garaż  o powierzchni 

13,23 m
2
 , położony 

przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 83 w Drawsku 

Pomorskim. 

Garaż znajdujący się w 

zasobie gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,32 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

18

6. 

Część działki gruntu nr 245/2 obręb 

0006 przy ul. Gdyńskiej 21 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00022971/4 

pow. działki 

18 m
2
  

 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

18,00 m
2
 , położona 

przy ul. Gdyńskiej 21 w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,80 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

18

7. 

Część działki gruntu nr 269/2 obręb 

0012 przy ul. Dworcowej 8 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00011484/3 

pow. działki 

30,61 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

30,61 m
2
 , położona 

przy ul. Dworcowej 8 w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami niemieszkalnymi. 

3,06 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

18

8. 

Część działki gruntu nr 364/3 obręb 

0012 przy ul. Piłsudskiego 14 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00027340/7 

pow. działki 

60,55 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

60,55 m
2
 , położona 

przy ul. Piłsudskiego 14 

w Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami niemieszkalnymi. 

6,06 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

18

9. 

Część działki gruntu nr 364/2 obręb 

0012 przy ul. Piłsudskiego 14 w 

Drawsku Pomorskim 

pow. działki 

136,05 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

136,05 m
2
 , położona 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

13,61 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



KW KO1D/00012521/2 przy ul. Piłsudskiego 14 

w Drawsku Pomorskim. 

budynkami niemieszkalnymi. 

19

0. 

Część działki gruntu nr 134/16 obręb 

0012 przy ul. Złocienieckiej w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00016832/2 

pow. działki 

82,50 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

82,50 m
2
 , położona 

przy ul. Złocienieckiej 

w Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami. 

8,25 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

19

1. 

Część działki gruntu nr 84/4 obręb 

0011 przy ul. Słowiańskiej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011650/8 

pow. działki 

19,50 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

19,50 m
2
 , położona 

przy ul. Słowiańskiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami i budynkami 

niemieszkalnymi 

1,95 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

19

2. 

Część działki gruntu nr 322/4 obręb 

0011 przy ul. Jasnej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00006197/6 

pow. działki 

41,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

41,00 m
2
 , położona 

przy ul. Jasnej w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami. 

4,10 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

19

3. 

Część działki gruntu nr 70 obręb 0011 

przy ul. Słowiańskiej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011974/5 

pow. działki 

164,10 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

164,10 m
2
 , położona 

przy ul. Słowiańskiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym oraz 

budynkami niemieszkalnymi. 

16,41 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

19

4. 

Część działki gruntu nr 159/1 obręb 

0011 przy ul. Kilińskiego 1 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00011456/4 

pow. działki 

18,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

18,00 m
2
 , położona 

przy ul. Kilińskiego 1 w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkami niemieszkalnymi 

1,80 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

19

5. 

Część działki gruntu nr 73/5 obręb 

0011 przy ul. 11 Pułku Piechoty 19 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00011892/6 

pow. działki 

41,65 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

41,65 m
2
 , położona 

przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 19 w Drawsku 

Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami i budynkami 

niemieszkalnymi 

4,17 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

19

6. 

Część działki gruntu nr 171 obręb 

0012 przy ul. Moniuszki 2 w Drawsku 

pow. działki 

20,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

2,00 zł 

+ 23% VAT 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



Pomorskim 

KW KO1D/00010569/6 

20,00 m
2
 , położona 

przy ul. Moniuszki 2 w 

Drawsku Pomorskim. 

wielorodzinnym oraz 

budynkami niemieszkalnymi. 
miesięcznie 

19

7. 

Działka gruntu nr 724 obręb 0006 przy 

ul. Moniuszki 2 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00010569/6 

pow. działki 

25,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

25,00 m
2
 , położona 

przy ul. Gierymskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

2,50 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

19

8. 

Część działki gruntu nr 197/7 obręb 

0010 przy ul. Pomorskiej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00013481/6 

pow. działki 

61,42 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

61,42 m
2
 , położona 

przy ul. Pomorskiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkami niemieszkalnymi 

6,14 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

19

9. 

Część działki gruntu nr 150/2 obręb 

0011 przy ul. Kilińskiego w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012522/9 

pow. działki 

112,62 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

112,62 m
2
 , położona 

przy ul. Kilińskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami. 

11,26 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

20

0. 

Część działki gruntu nr 337/2 obręb 

0011 przy ul. Bocznej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00018023/3 

pow. działki 

21,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

21,00 m
2
 , położona 

przy ul. Bocznej w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

2,10 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

20

1. 

Część działki gruntu nr 191/1 obręb 

0011 przy ul. Piłsudskiego w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011674/2 

pow. działki 

10,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

10,00 m
2
 , położona 

przy ul. Bocznej w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

1,00 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

20

2. 

Część działki gruntu nr 346/4 obręb 

0011 przy ul. Piłsudskiego w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00018039/8 

pow. działki 

65,15 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

65,15 m
2
 , położona 

przy ul. Piłsudskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami i budynkiem 

niemieszkalnym 

6,52 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

20

3. 

Działka gruntu nr 96 obręb 0007 przy 

ul. Kościuszki w Drawsku Pomorskim 

pow. działki 

18,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

1,80 zł 

+ 23% VAT 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



KW KO1D/00009919/5 18,00 m
2
 , położona 

przy ul. Kościuszki w 

Drawsku Pomorskim. 

miesięcznie 

20

4. 

Część działki gruntu nr 2/32 obręb 

0007 przy ul. Kościuszki w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00009919/5 

pow. działki 

54,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

54,00 m
2
 , położona 

przy ul. Kościuszki w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami. 

5,40 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

20

5. 

Część działki gruntu nr 59/3 obręb 

0007 przy ul. Kościuszki w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00010451/6 

pow. działki 

95,20 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

95,20 m
2
 , położona 

przy ul. Kościuszki w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami. 

9,52 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

20

6. 

Działka gruntu nr 116 obręb 0007 przy 

ul. Kościuszki w Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00009919/5 

pow. działki 

18,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

18,00 m
2
 , położona 

przy ul. Kościuszki w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

1,80 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

20

7. 

Działka gruntu nr 94 obręb 0007 przy 

ul. Kościuszki w Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00009919/5 

pow. działki 

18,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

18,00 m
2
 , położona 

przy ul. Kościuszki w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

1,80 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

20

8. 

Działka gruntu nr 83 obręb 0007 przy 

ul. Kościuszki w Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00009919/5 

pow. działki 

18,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

18,00 m
2
 , położona 

przy ul. Kościuszki w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

1,80 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

20

9. 

Działka gruntu nr 105 obręb 0007 przy 

ul. Kościuszki w Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00009919/5 

pow. działki 

18,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

18,00 m
2
 , położona 

przy ul. Kościuszki w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

1,80 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

21

0. 

Działka gruntu nr 107 obręb 0007 przy 

ul. Kościuszki w Drawsku Pomorskim 

pow. działki 

18,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

1,80 zł 

+ 23% VAT 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



KW KO1D/00009919/5 18,00 m
2
 , położona 

przy ul. Kościuszki w 

Drawsku Pomorskim. 

miesięcznie 

21

1. 

Część działki gruntu nr 83/1 obręb 

0011 przy ul. 11 Pułku Piechoty w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00011652/2 

pow. działki 

30,17 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

30,17 m
2
 , położona 

przy ul. 11 Pułku 

Piechoty 35-37 w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem i budynkami 

niemieszkalnymi 

3,02 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

21

2. 

Część działki gruntu nr 268/1 obręb 

0011 przy ul. Cmentarnej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011492/2 

pow. działek 

47,86 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

47,86 m
2
 , położona 

przy ul. Cmentarnej w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami i budynkami 

niemieszkalnymi 

4,79 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

21

3. 

Część działki gruntu nr 135 obręb 

0011 przy ul. Cmentarnej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011461/6 

pow. działki 

16,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

16,00 m
2
 , położona 

przy ul. Cmentarnej w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

16,00 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

21

4. 

Działka gruntu nr 731 obręb 0006 przy 

ul. Gierymskiego w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00010570/6 

pow. działki 

18,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

18,00 m
2
 , położona 

przy ul. Gierymskiego w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

1,80 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

21

5. 

Część działki gruntu nr 231/1 obręb 

0012 przy ul. Złocienieckiej w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00009361/8 

pow. działki 

48,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

48,00 m
2
 , położona 

przy ul. Złocienieckiej 

4A w Drawsku 

Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami i budynkami 

niemieszkalnymi 

4,80 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

21

6. 

Działka gruntu nr 540 obręb 0011 przy 

ul. Grunwaldzkiej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011499/1 

pow. działki 

18,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

18,00 m
2
 , położona 

przy ul. Grunwaldzkiej 

w Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

1,80 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



21

7. 

Część działki gruntu nr 141 obręb 

0011 przy ul. Obr. Westerplatte w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00012513/3 

pow. działki 

35,50 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

35,50 m
2
 , położona 

przy ul. Obr. 

Westerplatte 37 w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem i budynkami 

niemieszkalnymi 

3,55 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

21

8. 

Część działki gruntu nr 216 obręb 

0012 przy ul. Dworcowej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012220/2 

pow. działki 

18,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

18,00 m
2
 , położona 

przy ul. Dworcowej 19 

w Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

garażem 

1,80 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

21

9. 

Część działki gruntu nr 219 obręb 

0011 przy ul. Kujawskiej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011669/4 

pow. działki 

142,26 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

142,26 m
2
 , położona 

przy ul. Kujawskiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami. 

14,23 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

22

0. 

Część działki gruntu nr 218/4 obręb 

0011 przy ul. Kujawskiej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011497/7 

pow. działki 

351,41 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

351,41 m
2
 , położona 

przy ul. Kujawskiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami. 

35,14 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

22

1. 

Część działki gruntu nr 18/1 obręb 

0011 przy ul. Kujawskiej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00013776/1 

pow. działki 

54,20 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

54,20 m
2
 , położona 

przy ul. Grunwaldzkiej 

w Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami i budynkami 

niemieszkalnymi 

5,42 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

22

2. 

Część działki gruntu nr 17/5 obręb 

0011 przy ul. Kujawskiej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011997/2 

pow. działki 

19,25 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

19,25 m
2
 , położona 

przy ul. Grunwaldzkiej 

w Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

1,93 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

22

3. 

Działka gruntu nr 514 obręb 0011 przy 

ul. Słowiańskiej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00013366/4 

pow. działki 

15,66 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

15,66 m
2
 , położona 

przy ul. Słowiańskiej w 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

1,57 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



Drawsku Pomorskim. 

22

4. 

Działka gruntu nr 511 obręb 0011 przy 

ul. Słowiańskiej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00013366/4 

pow. działki 

16,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

16,00 m
2
 , położona 

przy ul. Słowiańskiej w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem. 

1,60 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

22

5. 

Część działki gruntu nr 107/4 obręb 

0012 przy Placu Orzeszkowej w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00011482/9 

pow. działki 

42,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażami  o powierzchni 

42,00 m
2
 , położona 

przy Placu Orzeszkowej 

w Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażami i budynkami 

niemieszkalnymi. 

4,20 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

22

6. 

Część działki gruntu nr 224/2 obręb 

0011 przy ul. Cmentarnej w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011683/8 

pow. działki 

15,00 m
2
 

Działka gruntu pod 

garażem  o powierzchni 

15,00 m
2
 , położona 

przy ul. Cmentarnej w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

garażem i budynkiem 

niemieszkalnym. 

1,50 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

22

7. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 362/2 obręb 0011 

przy ul. Polnej w Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00018007/2 

pow. działki 

0,1051 ha  

 pow. lokalu 

16,00 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze  o 

powierzchni 16,00 m
2
 , 

położone przy ul. Polnej 

w Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,60 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

22

8. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 270/1 obręb 0011 

przy ul. Sikorskiego 25 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011656/0 

pow. działki 

0,1184 ha  

 pow. lokali 

60,95 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 60,95 m
2
 , 

położone przy ul. 

Sikorskiego 25 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkami niemieszkalnymi. 

6,10 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

22

9. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 225/3 obręb 0011 

przy ul. Obr. Westerplatte w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011976/9 

pow. działki 

0,0218 ha  

 pow. lokali 

52,76 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 52,76 m
2
 , 

położone przy ul. Obr. 

Westerplatte 18 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkami niemieszkalnymi. 

5,28 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

23

0. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 73/5 obręb 0011 

pow. działki 

0,1216 ha  

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

6,02 zł 

+ 23% VAT 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



przy ul. 11 Pułku Piechoty 19 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00011892/6 

 pow. lokali 

60,20 m
2
 

powierzchni 60,20 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 19 w 

Drawsku Pomorskim. 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkami niemieszkalnymi. 

miesięcznie 

23

1. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 83/1 obręb 0011 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 37-41 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00011652/2 

pow. działki 

0,1204 ha  

 pow. lokali 

178,88 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 178,88 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 37-41 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkami niemieszkalnymi. 

17,89 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

23

2. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 145 obręb 0011 

przy ul. Obr. Westerplatte 45 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00012511/9 

pow. działki 

0,0415 ha  

 pow. lokali 

39,50 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 39,50 m
2
 , 

położone przy ul. Obr. 

Westerplatte 45 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkami niemieszkalnymi. 

3,95 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

23

3. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 181/1 obręb 0011 

przy ul. Sikorskiego 37 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011659/1 

pow. działki 

0,0686 ha  

 pow. lokali 

92,58 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 92,58 m
2
 , 

położone przy ul. 

Sikorskiego 37 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem niemieszkalnym. 

9,26 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

23

4. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 182 obręb 0011 

przy ul. Bednarskiej 3 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012180/9 

pow. działki 

0,0154 ha  

 pow. lokalu 

5,00 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze  o 

powierzchni 5,00 m
2
 , 

położone przy ul. 

Bednarskie 3 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

0,50 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

23

5. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 386 obręb 0011 

przy ul. Brzozowej 2 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012519/5 

pow. działki 

0,0154 ha  

 pow. lokalu 

36,70 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 36,70 m
2
 , 

położone przy ul. 

Brzozowej 2 w Drawsku 

Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

3,67 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

23 Pomieszczenie gospodarcze położone pow. działki Pomieszczenie Pomieszczenia gospodarcze 0,58 zł Bezprzetargowo 



6. na działce gruntu nr 373/2 obręb 0011 

przy ul. Chrobrego 2 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00005440/8 

0,1468 ha  

 pow. lokalu 

5,80 m
2
 

gospodarcze  o 

powierzchni 5,80 m
2
 , 

położone przy ul. 

Chrobrego 2 w Drawsku 

Pomorskim. 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

na okres do 3 lat 

23

7. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 244/11 obręb 

0012 przy ul. Dworcowa 1 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012225/7 

pow. działki 

0,0158 ha  

 pow. lokalu 

23,00 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze  o 

powierzchni 23,00 m
2
 , 

położone przy ul. 

Dworcowej 1 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem niemieszkalnym. 

2,30 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

23

8 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 269/2 obręb 0012 

przy ul. Dworcowa 8 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011484/3 

pow. działki 

0,0866 ha  

 pow. lokali 

19,18 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 19,18 m
2
 , 

położone przy ul. 

Dworcowej 8 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,92 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

23

9. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 245/2 obręb 0006 

przy ul. Gdyńskiej 21w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00022971/4 

pow. działki 

0,1456 ha  

 pow. lokali 

30,90 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 30,90 m
2
 , 

położone przy ul. 

Gdyńskiej 21 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

3,09 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

24

0. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 205/11 obręb 

0006 przy ul. Gdyńskiej 9 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012439/0 

pow. działki 

0,0361 ha  

 pow. lokalu 

18,00 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze  o 

powierzchni 18,00 m
2
 , 

położone przy ul. 

Gdyńskiej 9 w Drawsku 

Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem niemieszkalnym 

1,80 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

24

1. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 246/1 obręb 0006 

przy ul. Gdyńskiej 15 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00010818/7 

pow. działki 

0,1080 ha  

 pow. lokalu 

19,95 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 19,95 m
2
 , 

położone przy ul. 

Gdyńskiej 15 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

2,00 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



24

2. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 211/2 obręb 0006 

przy ul. Gdyńskiej 17 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00013517/8 

pow. działki 

0,1518 ha  

 pow. lokali 

42,00 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 42,00 m
2
 , 

położone przy ul. 

Gdyńskiej 17 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

4,20 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

24

3. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 245/6 obręb 0006 

przy ul. Gdyńskiej 19 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00015235/1 

pow. działki 

0,1075 ha  

 pow. lokalu 

17,50 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze  o 

powierzchni 17,50 m
2
 , 

położone przy ul. 

Gdyńskiej 19 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

1,75 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

24

4. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 157 obręb 0011 

przy ul. 4 Marca 4 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012171/3 

pow. działki 

0,0358 ha  

 pow. lokalu 

12,60 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze  o 

powierzchni 12,60 m
2
 , 

położone przy ul. 4 

Marca 4 w Drawsku 

Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,26 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

24

5. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 158 obręb 0011 

przy ul. 4 Marca 6 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012172/0 

pow. działki 

0,0268 ha  

 pow. lokali 

26,12 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 26,12 m
2
 , 

położone przy ul. 4 

Marca 6 w Drawsku 

Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

2,61 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

24

6. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 171 obręb 0012 

przy ul. Moniuszki 2 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00010569/6 

pow. działki 

0,01169 ha  

 pow. lokalu 

10,63 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze  o 

powierzchni 10,63 m
2
 , 

położone przy ul. 

Moniuszki 2 w Drawsku 

Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,06 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

24

7. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 149 obręb 0011 

przy ul. Obr. Westerplatte 30 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00012166/5 

pow. działki 

0,01040 ha  

 pow. lokalu 

5,40 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze  o 

powierzchni 5,40 m
2
 , 

położone przy ul. Obr. 

Westerplatte 30 w 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

0,54 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



Drawsku Pomorskim. budynkami niemieszkalnymi. 

24

8. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 1491obręb 0011 

przy ul. Obr. Westerplatte 37 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00012513/3 

pow. działki 

0,00421 ha  

 pow. lokali 

18,90 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 18,90 m
2
 , 

położone przy ul. Obr. 

Westerplatte 37 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,89 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

24

9. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 142 obręb 0011 

przy ul. Obr. Westerplatte 39 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00012512/6 

pow. działki 

0,0530 ha  

 pow. lokalu 

4,80 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze  o 

powierzchni 4,80 m
2
 , 

położone przy ul. Obr. 

Westerplatte 39 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

0,48 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

25

0. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 20 obręb 0011 

przy ul. Obr. Westerplatte 53 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00012265/9 

pow. działki 

0,0470 ha  

 pow. lokali 

17,50 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 17,50 m
2
 , 

położone przy ul. Obr. 

Westerplatte 53 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,75 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

25

1. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 21 obręb 0011 

przy ul. Obr. Westerplatte 55 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00012266/6 

pow. działki 

0,0416 ha  

 pow. lokali 

24,00 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 24,00 m
2
 , 

położone przy ul. Obr. 

Westerplatte 53 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

2,40 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

25

2. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 268/1 obręb 0011 

przy ul. Sikorskiego 21 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00022310/3 

pow. działki 

0,0342 ha  

 pow. lokali 

53,54 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 53,54 m
2
 , 

położone przy ul. 

Sikorskiego 21 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

5,35 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

25

3. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 49 obręb 0011 

przy Placu Bałtyckim 3 w Drawsku 

Pomorskim 

pow. działki 

0,0512 ha  

 pow. lokalu 

7,00 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze  o 

powierzchni 7,00 m
2
 , 

położone przy Placu 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

0,70 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



KW KO1D/00012269/7 Bałtyckim 3 w Drawsku 

Pomorskim. 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

25

4. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 246/2 obręb 0012 

przy Placu Orzeszkowej 2 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00022647/4 

pow. działki 

0,0512 ha  

 pow. lokali 

37,50 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 37,50 m
2
 , 

położone przy Placu 

Orzeszkowej 2 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym. 

3,75 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

25

5. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działkach gruntu nr 192/2 i 194/1 

obręb 0006 przy Placu Gdańskim 4 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00013778/5 

pow. działki 

0,0681 ha  

 pow. lokali 

11,90 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 11,90 m
2
 , 

położone przy Placu 

Gdańskim 4 w Drawsku 

Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

1,19 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

25

6. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 198 obręb 0006 

przy Placu Gdańskim 9 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012246/0 

pow. działki 

0,0722 ha  

 pow. lokali 

17,80 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze  o 

powierzchni 17,80 m
2
 , 

położone przy Placu 

Gdańskim 9 w Drawsku 

Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,78 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

25

7. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 188 obręb 0011 

przy Placu Konstytucji 13 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00010189/8 

pow. działki 

0,0622 ha  

 pow. lokalu 

17,20 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze  o 

powierzchni 17,20 m
2
 , 

położone przy Placu 

Konstytucji 13 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

1,72 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

25

8. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 332 obręb 0011 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 7 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00011895/7 

pow. działki 

0,0974 ha  

 pow. lokali 

36,00 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 36,00 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 7 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

3,60 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

25

9. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 191/2 obręb 0011 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 20 w 

pow. działki 

0,0245 ha  

 pow. lokalu 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 4,50 m
2
 , 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

0,45 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00011674/2 

4,50 m
2
 położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 20 w 

Drawsku Pomorskim. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

26

0. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 75 obręb 0011 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 23 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00011667/0 

pow. działki 

0,0572 ha  

 pow. lokalu 

9,20 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 9,20 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 23 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

0,92 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

26

1. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 76 obręb 0011 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 25 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00012002/8 

pow. działki 

0,0572 ha  

 pow. lokali 

23,50 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 23,50 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 25 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

2,35 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

26

2. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 299 obręb 0011 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 50 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00011464/7 

pow. działki 

0,1501 ha  

 pow. lokalu 

20,20 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 20,20 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 50 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

2,02 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

26

3. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 60/1 obręb 0011 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 71 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00018950/0 

pow. działki 

0,0672 ha  

 pow. lokali 

31,74 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 31,74 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 71 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

3,17 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

26

4. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 12/1 obręb 0011 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 81 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00019414/8 

pow. działki 

0,0928 ha  

 pow. lokali 

34,65 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 34,65 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 81 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

3,47 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

26

5. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 13/1 obręb 0011 

pow. działki 

0,1071 ha  

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

2,45 zł 

+ 23% VAT 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



przy ul. 11 Pułku Piechoty 83 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00014550/8 

 pow. lokali 

24,45 m
2
 

powierzchni 24,45 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 83 w 

Drawsku Pomorskim. 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

miesięcznie 

26

6. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 14/1 obręb 0011 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 85 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00030232/1 

pow. działki 

0,1058 ha  

 pow. lokali 

42,30 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 42,30 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 85 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

4,23 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

26

7. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 15/1 obręb 0011 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 87 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00014594/8 

pow. działki 

0,0920 ha  

 pow. lokali 

28,10 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 28,10 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 87 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

2,81 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

26

8. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 16/1 obręb 0011 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 89 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00017296/0 

pow. działki 

0,1062 ha  

 pow. lokalu 

12,12 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 12,12 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 89 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,21 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

26

9. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 17/1 obręb 0011 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 91 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00018423/7 

pow. działki 

0,1066 ha  

 pow. lokalu 

10,00 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 10,00 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 91 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,00 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

27

0. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 18/1 obręb 0011 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 93 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00019382/4 

pow. działki 

0,1077 ha  

 pow. lokali 

44,30 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 44,30 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 93 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

4,43 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

27 Pomieszczenia gospodarcze położone pow. działki Pomieszczenia Pomieszczenia gospodarcze 4,93 zł Bezprzetargowo 



1. na działce gruntu nr 165 obręb 0011 

przy ul. Sikorskiego 4 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012173/7 

0,0445 ha  

 pow. lokali 

49,30 m
2
 

gospodarcze o 

powierzchni 49,30 m
2
 , 

położone przy ul. 

Sikorskiego 4 w 

Drawsku Pomorskim. 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

na okres do 3 lat 

27

2. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 264/1 obręb 0011 

przy ul. Sikorskiego 17 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00020627/4 

pow. działki 

0,04 ha  

 pow. lokalu 

24,30 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 24,30 m
2
 , 

położone przy ul. 

Sikorskiego 17 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

2,43 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

27

3. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 269/1 obręb 0011 

przy ul. Sikorskiego 23 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00021423/1 

pow. działki 

0,0346 ha  

 pow. lokalu 

6,50 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 6,50 m
2
 , 

położone przy ul. 

Sikorskiego 23 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

0,65 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

27

4. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 271/1 obręb 0011 

przy ul. Sikorskiego 27 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011657/7 

pow. działki 

0,0171 ha  

 pow. lokalu 

6,60 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 6,60 m
2
 , 

położone przy ul. 

Sikorskiego 27 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

0,66 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

27

5. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 274 obręb 0011 

przy ul. Sikorskiego 31 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011998/9 

pow. działki 

0,0732 ha  

 pow. lokalu 

4,60 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 4,60 m
2
 , 

położone przy ul. 

Sikorskiego 31 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

0,46 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

27

6. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 280/1 obręb 0011 

przy ul. Sikorskiego 35 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00023287/9 

pow. działki 

0,0531 ha  

 pow. lokali 

46,90 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 46,90 m
2
 , 

położone przy ul. 

Sikorskiego 35 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

4,66 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



27

7. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 116/1 obręb 0011 

przy ul. Sikorskiego 38 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011536/3 

pow. działki 

0,0674 ha  

 pow. lokali 

31,30 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 31,30 m
2
 , 

położone przy ul. 

Sikorskiego 38 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

3,13 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

27

8. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 70 obręb 0011 

przy ul. Słowiańskiej 4 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011974/5 

pow. działki 

0,1587 ha  

 pow. lokalu 

10,00 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 10,00 m
2
 , 

położone przy ul. 

Słowiańskiej 4 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,00 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

27

9. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 189 obręb 0006 

przy ul. Starogrodzkiej 2 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012245/3 

pow. działki 

0,0774 ha  

 pow. lokalu 

9,98 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 9,98 m
2
 , 

położone przy ul. 

Starogrodzkiej 2 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,00 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

28

0. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 187/1 obręb 0006 

przy ul. Starogrodzkiej 6 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012011/4 

pow. działki 

0,0784 ha  

 pow. lokali 

77,22 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 77,22 m
2
 , 

położone przy ul. 

Starogrodzkiej 6 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkami niemieszkalnymi. 

7,72 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

28

1. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 9 obręb 0010 przy 

ul. Starogrodzkiej 24 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012258/7 

pow. działki 

0,0705 ha  

 pow. lokali 

29,60 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 29,60 m
2
 , 

położone przy ul. 

Starogrodzkiej 24 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

2,96 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

28

2. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 14/2 obręb 0010 

przy ul. Starogrodzkiej 28 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012259/4 

pow. działki 

0,0903 ha  

 pow. lokali 

88,82 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 88,82 m
2
 , 

położone przy ul. 

Starogrodzkiej 28 w 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

8,82 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



Drawsku Pomorskim. budynkami niemieszkalnymi. 

28

3. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 174/4 obręb 0011 

przy ul. Sybiraków 2 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012174/4 

pow. działki 

0,0362 ha  

 pow. lokalu 

8,70 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 8,70 m
2
 , 

położone przy ul. 

Sybiraków 2 w Drawsku 

Pomorskim. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

0,87 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

28

4. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 104/2 obręb 0011 

przy ul. Zamkowej 4-6 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011645/0 

pow. działki 

0,0763 ha  

 pow. lokali 

51,40 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 51,40 m
2
 , 

położone przy ul. 

Zamkowej 4-6 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

5,14 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

28

5. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 151 obręb 0011 

przy ul. Zamkowej 5 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00012167/2 

pow. działki 

0,0363 ha  

 pow. lokali 

16,70 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 16,70 m
2
 , 

położone przy ul. 

Zamkowej 5 w Drawsku 

Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

1,67 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

28

6. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 231/1 obręb 0012 

przy ul. Złocienieckiej 4-4A-6 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/0009361/8 

pow. działki 

0,3368 ha  

 pow. lokali 

64,72 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 64,72 m
2
 , 

położone przy ul. 

Złocienieckiej 4-4A-6 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkami niemieszkalnymi. 

6,47 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

28

7. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 2 obręb 0019 przy 

ul. Złocienieckiej 26 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00019662/1 

pow. działki 

1,0247 ha  

 pow. lokali 

91,33 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 91,33 m
2
 , 

położone przy ul. 

Złocienieckiej 26 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

9,13 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

28

8. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 9/2 obręb 0011 

przy ul. Toruńskiej 6 w Drawsku 

Pomorskim 

pow. działki 

0,0628 ha  

 pow. lokali 

162,39 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 162,39 m
2
 , 

położone przy ul. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

16,24 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



KW KO1D/00013611/7 Toruńskiej 6 w Drawsku 

Pomorskim. 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

28

9. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 69/2 obręb 0011 

przy ul. 11 Pułku Piechoty 69 w 

Drawsku Pomorskim 

KW KO1D/00011893/3 

pow. działki 

0,0483 ha  

 pow. lokalu 

41,24 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 41,24 m
2
 , 

położone przy ul. 11 

Pułku Piechoty 69 w 

Drawsku Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem niemieszkalnym. 

4,12 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

29

0. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 1/2 obręb 0012 

przy ul. Łąkowej 1 w Drawsku 

Pomorskim 

KW KO1D/00011478/8 

pow. działki 

0,2521 ha  

 pow. lokali 

130,31 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 130,31 m
2
 , 

położone przy ul. 

Łąkowej 1 w Drawsku 

Pomorskim. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem niemieszkalnym. 

13,03 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

29

1. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 9/21 obręb 

Przytoń 

KW KO1D/00019678/6 

pow. działki 

0,0734 ha  

 pow. lokali 

26,35 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 26,35 m
2
 , 

położone w 

miejscowości Przytoń 7. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem niemieszkalnym. 

2,64 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

29

2. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 54/2 obręb 

Jankowo 

KW KO1D/00020817/3 

pow. działki 

0,2050 ha  

 pow. lokali 

49,70 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 49,70 m
2
 , 

położone w 

miejscowości Jankowo 

29. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

4,97 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

29

3. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 54/1 obręb 

Jankowo 

KW KO1D/00020817/3 

pow. działki 

0,2461 ha  

 pow. lokali 

27,30 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 27,30 m
2
 , 

położone w 

miejscowości Jankowo 

29A. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

2,73 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

29

4. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 69/15 obręb 

Jankowo 

KW KO1D/00017472/8 

pow. działki 

0,0887 ha  

 pow. lokali 

27,20 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 27,20 m
2
 , 

położone w 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

2,72 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



miejscowości Jankowo 

3. 

budynkiem niemieszkalnym. 

29

5. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 63/33 obręb 

Jankowo 

KW KO1D/00012428/0 

pow. działki 

0,0971 ha  

 pow. lokali 

90,00 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 90,00 m
2
 , 

położone w 

miejscowości Jankowo 

21A. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem niemieszkalnym. 

9,00 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

29

6. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 115/9 obręb 

Linowno 

KW KO1D/00013334/1 

pow. działki 

0,2125 ha  

 pow. lokalu 

13,42 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 13,42 m
2
 , 

położone w 

miejscowości Linowno 

39. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

1,34 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

29

7. 

Pomieszczenia gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 9/19 obręb 

Przytoń 

KW KO1D/00019676/2 

pow. działki 

0,2246 ha  

 pow. lokali 

24,20 m
2
 

Pomieszczenia 

gospodarcze o 

powierzchni 24,20 m
2
 , 

położone w 

miejscowości Przytoń 8. 

Pomieszczenia gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkiem niemieszkalnym. 

2,42 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

29

8. 

Pomieszczenie gospodarcze położone 

na działce gruntu nr 150 obręb 

Ostrowice 

KW KO1D/00005764/5 

pow. działki 

0,39 ha  

 pow. lokalu 

3,90 m
2
 

Pomieszczenie 

gospodarcze o 

powierzchni 3,90 m
2
 , 

położone w 

miejscowości Ostrowice 

94. 

Pomieszczenie gospodarcze 

znajdujące się w zasobie 

gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym i 

budynkami niemieszkalnymi. 

0,39 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

29

9. 

Lokale mieszkalne nr 3, 5, 7, 9, 10 i 12 

wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 2884/6210 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 234/1 obręb 

0011 przy ul. Ratuszowej 11 w 

Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00014586/9 

pow. działki 

0,0321 ha  

 pow. lokali 

295,84 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 3, 

5, 7, 9, 10 i 12 w 

budynku nr 11 

położonym przy ul. 

Ratuszowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

295,84 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

29,58 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 



30

0. 

Lokale mieszkalne nr 7, 9 i 10 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

299/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

274 obręb 0011 przy ul. Sikorskiego 

31 w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00011998/9 

pow. działki 

0,0732 ha  

 pow. lokali 

133,43 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 7, 

9 i 10 w budynku nr 31 

położonym przy ul. 

Sikorskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

133,43 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

niemieszkalnymi. 

13,34 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

30

1. 

Lokale mieszkalne nr 1, 2. 4 i 7 wraz z 

udziałem w częściach wspólnych 

nieruchomości, w tym udział do 

424/1000 w prawie współwłasności 

nieruchomości gruntowej na działce nr 

386 obręb 0011 przy ul. Brzozowej 2 

w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012519/5 

pow. działki 

0,1048 ha  

 pow. lokali 

209,50 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 1, 

2, 4 i 7 w budynku nr 2 

położonym przy ul. 

Brzozowej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

209,50 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

niemieszkalnymi. 

20,95 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

30

2. 

Lokale mieszkalne nr 3, 6, 6A, 10, 12, 

14 i 15 wraz z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, w tym 

udział do 47/100 w prawie 

współwłasności nieruchomości 

gruntowej na działce nr 204/3 obręb 

0006 przy ul. Gdyńskiej 7 w Drawsku 

Pomorskim 

KW nr KO1D/00014528/5 

pow. działki 

0,0320 ha  

 pow. lokali 

406,83 m
2
 

Lokale mieszkalne nr 3, 

6, 6A, 10, 12, 14 i 15 w 

budynku nr 7 

położonym przy ul. 

Gdyńskiej w Drawsku 

Pomorskim. 

Powierzchnia lokali – 

406,83 m
2
 . 

 

Lokale znajdujące się w 

zasobie gminy. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym i budynkami 

niemieszkalnymi. 

1,34 zł 

+ 23% VAT 

miesięcznie 

Bezprzetargowo 

na okres do 3 lat 

 

 

 

Czynsz dzierżawny jest płatny do 15 dnia każdego miesiąca. 

 

W trakcie trwania umowy czynsz podwyższany będzie corocznie, co najmniej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem, począwszy od 2021 r. 

 

 



 

Lokale wyszczególnione w niniejszym wykazie (pozycje od 1 do 302) są przeznaczone do wynajmowania zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/507/2018 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 poz. 800). 

 

Wykaz  podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku 

Pomorskim. 

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 23 stycznia 2020 r. 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ………….……………… 2020 r.  


