
ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W LIBIĄŻU 

 
 

 
Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu, ul. Paderewskiego 2, 32-590 Libiąż 
tel/fax 32-6277338  
e-mail: zmk@libiaz.pl; Identyfikator ePUAP:  zmk_libiaz 

WYKAZ  LOKALI  UŻYTKOWYCH  POŁOŻONYCH  NA  TERENIE  TARGOWISKA  MIEJSKIEGO 
STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY  LIBIĄŻ, 

PRZEZNACZONYCH  DO  ODDANIA  W  NAJEM  W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  USTNEGO  
 

Termin wywieszenia wykazu do wiadomości publicznej 03.08.2022 r.  - na okres 21 dni. 

 

Lp 
Opis 
nieruchomości 

Oznaczenie 
księgi 
wieczystej 

Opis lokalu 

Czynsz 
wywoła

wczy  
zł/m-c 

Termin wnoszenia 
opłat 

Wadium Uwagi 

1 Targowisko 
Miejskie Libiąż, ul. 
Rouvroy 10, lokal o 
pow. 26,71 m2,  
pawilon nr 6 
murowany,      
z przeznaczeniem 
pod branżę 
przemysłową, 
usługową 

KR1C/00062267/3 
KR1C/00057546/5 
KR1C/00047496/6 
prowadzone przez 
Sąd Rejonowy w 
Chrzanowie 
Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

Pawilon murowany, stolarka okienna i drzwiowa wykonana jest z PCV. 
Pawilon wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, 
kanalizacyjną, wentylacyjną oraz cieplną. Energia cieplna dostarczana  
przez miejską sieć ciepłowniczą  rozliczana jest proporcjonalnie do udziału 
powierzchni lokalu w stosunku do całkowitej powierzchni obiektu.  
Energia elektryczna oraz woda rozliczana jest na podstawie odczytów z 
subliczników zamontowanych w pawilonie. Dodatkowo pawilon 
wyposażony jest w umywalkę, toaletę oraz elektryczny podgrzewacz 
wody. Na powierzchnię użytkową składa się: pomieszczenie handlowo-
usługowe, socjalne oraz magazyn. System alarmowy. 

448,73 Czynsz płatny będzie  
w terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury.  
Koszty zużytych mediów 
zostaną wyliczone według 
stanu na koniec miesiąca 
a zapłata nastąpi wraz  
z czynszem w następnym 
miesiącu. 

898,00 Informacje o najmie 
lokalu użytkowego 
dostępne: Targowisko 
Miejskie w Libiążu przy  
ul. Rouvroy 10,   
Tel. 604829431 
- siedziba ZMK Libiąż, ul. 
Paderewskiego 2,  
Tel. (32) 627-73-38 
 

2 Targowisko 
Miejskie Libiąż, ul. 
Rouvroy 10, lokal o 
pow. 26,71 m2,  
pawilon nr 12 
murowany,      
z przeznaczeniem 
pod branżę 
przemysłową, 
usługową 

KR1C/00062267/3 
KR1C/00057546/5 
KR1C/00047496/6 
prowadzone przez 
Sąd Rejonowy w 
Chrzanowie 
Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

Pawilon murowany, stolarka okienna i drzwiowa wykonana jest z PCV. 
Pawilon wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, 
kanalizacyjną, wentylacyjną oraz cieplną. Energia cieplna dostarczana  
przez miejską sieć ciepłowniczą  rozliczana jest proporcjonalnie do udziału 
powierzchni lokalu w stosunku do całkowitej powierzchni obiektu.  
Energia elektryczna oraz woda rozliczana jest na podstawie odczytów z 
subliczników zamontowanych w pawilonie. Dodatkowo pawilon 
wyposażony jest w umywalkę, toaletę oraz elektryczny podgrzewacz 
wody. Na powierzchnię użytkową składa się: pomieszczenie handlowo-
usługowe, socjalne oraz magazyn. System alarmowy. 

448,73 Czynsz płatny będzie  
w terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury.  
Koszty zużytych mediów 
zostaną wyliczone według 
stanu na koniec miesiąca 
a zapłata nastąpi wraz  
z czynszem w następnym 
miesiącu. 

898,00 Informacje o najmie 
lokalu użytkowego 
dostępne: Targowisko 
Miejskie w Libiążu przy  
ul. Rouvroy 10,   
Tel. 604829431 
- siedziba ZMK Libiąż, ul. 
Paderewskiego 2,  
Tel. (32) 627-73-38 
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3 Targowisko 
Miejskie Libiąż, ul. 
Rouvroy 10, lokal o 
pow.  23,19 m2,  
pawilon nr 24,      
z przeznaczeniem 
pod branżę 
przemysłową, 
usługową 

KR1C/00062267/3 
KR1C/00057546/5 
KR1C/00047496/6 
prowadzone przez 
Sąd Rejonowy w 
Chrzanowie 
Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

Pawilon usytuowany jest pod wiatą, ściany zewnętrzne  
i działowe zbudowane są z płyt warstwowych. Stolarka okienna i drzwiowa 
wykonana jest z PCV. Pawilon wyposażony jest w instalacje: wodociągową, 
elektryczną, kanalizacyjną, wentylacyjną oraz cieplną. Energia cieplna 
dostarczana  przez miejską sieć ciepłowniczą  rozliczana jest 
proporcjonalnie do udziału powierzchni lokalu w stosunku do całkowitej 
powierzchni obiektu.  Energia elektryczna oraz woda rozliczana jest na 
podstawie odczytów z subliczników zamontowanych w pawilonie. 
Dodatkowo pawilon wyposażony jest w umywalkę oraz elektryczny 
podgrzewacz wody. Na powierzchnię użytkową składa się: pomieszczenie 
handlowo-usługowe, socjalne oraz magazyn. System alarmowy. 

312,00 Czynsz płatny będzie w 
terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury.  
Koszty zużytych mediów 
zostaną wyliczone według 
stanu na koniec miesiąca 
a zapłata nastąpi wraz  
z czynszem w następnym 
miesiącu. 

624,00 zł Informacje o najmie 
lokalu użytkowego 
dostępne: Targowisko 
Miejskie w Libiążu przy  
ul. Rouvroy 10,   
Tel. 604829431 
- siedziba ZMK Libiąż, ul. 
Paderewskiego 2,  
Tel. (32) 627-73-38 
 

4 Targowisko 
Miejskie Libiąż, ul. 
Rouvroy 10, lokal o 
pow.  32,82 m2,  
pawilon nr 33,      
z przeznaczeniem 
pod branżę 
przemysłową, 
usługową 

KR1C/00062267/3 
KR1C/00057546/5 
KR1C/00047496/6 
prowadzone przez 
Sąd Rejonowy w 
Chrzanowie 
Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

Pawilon usytuowany jest pod wiatą, ściany zewnętrzne  
i działowe zbudowane są z płyt warstwowych. Stolarka okienna i drzwiowa 
wykonana jest z PCV. Pawilon wyposażony jest w instalacje: wodociągową, 
elektryczną, kanalizacyjną, wentylacyjną oraz cieplną. Energia cieplna 
dostarczana  przez miejską sieć ciepłowniczą  rozliczana jest 
proporcjonalnie do udziału powierzchni lokalu w stosunku do całkowitej 
powierzchni obiektu.  Energia elektryczna oraz woda rozliczana jest na 
podstawie odczytów z subliczników zamontowanych w pawilonie. 
Dodatkowo pawilon wyposażony jest w umywalkę oraz elektryczny 
podgrzewacz wody. Na powierzchnię użytkową składa się: pomieszczenie 
handlowo-usługowe, socjalne oraz magazyn. System alarmowy. 

442,00 Czynsz płatny będzie w 
terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury.  
Koszty zużytych mediów 
zostaną wyliczone według 
stanu na koniec miesiąca 
a zapłata nastąpi wraz  
z czynszem w następnym 
miesiącu. 

884,00 zł Informacje o najmie 
lokalu użytkowego 
dostępne: Targowisko 
Miejskie w Libiążu przy  
ul. Rouvroy 10,   
Tel. 604829431 
- siedziba ZMK Libiąż, ul. 
Paderewskiego 2,  
Tel. (32) 627-73-38 
 

5 Targowisko 
Miejskie Libiąż, ul. 
Rouvroy 10, lokal o 
pow.  32,82 m2,  
pawilon nr 34,      
z przeznaczeniem 
pod branżę 
przemysłową, 
usługową 

KR1C/00062267/3 
KR1C/00057546/5 
KR1C/00047496/6 
prowadzone przez 
Sąd Rejonowy w 
Chrzanowie 
Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

Pawilon usytuowany jest pod wiatą, ściany zewnętrzne  
i działowe zbudowane są z płyt warstwowych. Stolarka okienna i drzwiowa 
wykonana jest z PCV. Pawilon wyposażony jest w instalacje: wodociągową, 
elektryczną, kanalizacyjną, wentylacyjną oraz cieplną. Energia cieplna 
dostarczana  przez miejską sieć ciepłowniczą  rozliczana jest 
proporcjonalnie do udziału powierzchni lokalu w stosunku do całkowitej 
powierzchni obiektu.  Energia elektryczna oraz woda rozliczana jest na 
podstawie odczytów z subliczników zamontowanych w pawilonie. 
Dodatkowo pawilon wyposażony jest w umywalkę oraz elektryczny 
podgrzewacz wody. Na powierzchnię użytkową składa się: pomieszczenie 
handlowo-usługowe, socjalne oraz magazyn. System alarmowy. 

442,00 Czynsz płatny będzie w 
terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury.  
Koszty zużytych mediów 
zostaną wyliczone według 
stanu na koniec miesiąca 
a zapłata nastąpi wraz  
z czynszem w następnym 
miesiącu. 

884,00 zł Informacje o najmie 
lokalu użytkowego 
dostępne: Targowisko 
Miejskie w Libiążu przy  
ul. Rouvroy 10,   
Tel. 604829431 
- siedziba ZMK Libiąż, ul. 
Paderewskiego 2,  
Tel. (32) 627-73-38 
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6 Targowisko 
Miejskie Libiąż, ul. 
Rouvroy 10, lokal o 
pow.  23,24 m2,  
pawilon nr 60,      
dostosowany do 
sprzedaży 
artykułów 
spożywczych, 
usługową 

KR1C/00062267/3 
KR1C/00057546/5 
KR1C/00047496/6 
prowadzone przez 
Sąd Rejonowy w 
Chrzanowie 
Wydział Ksiąg 
Wieczystych 
 

Pawilon usytuowany jest pod wiatą, ściany zewnętrzne 
 i działowe zbudowane są z płyt warstwowych. Stolarka okienna i 
drzwiowa wykonana jest z PCV. Pawilon wyposażony jest w instalacje: 
wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną, wentylacyjną oraz cieplną. 
Energia cieplna dostarczana  przez miejską sieć ciepłowniczą  rozliczana 
jest proporcjonalnie do udziału powierzchni lokalu w stosunku do 
całkowitej powierzchni obiektu.  Energia elektryczna oraz woda rozliczana 
jest na podstawie odczytów z subliczników zamontowanych w pawilonie. 
Dodatkowo pawilon wyposażony jest w dwie umywalki, zlewozmywak 
jednokomorowy, oraz elektryczny podgrzewacz wody. Na powierzchnię 
użytkową składa się: pomieszczenie handlowo-usługowe, socjalne, 
magazyn oraz toaleta. System alarmowy. 

313,00 Czynsz płatny będzie w 
terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury.  
Koszty zużytych mediów 
zostaną wyliczone według 
stanu na koniec miesiąca 
a zapłata nastąpi wraz  
z czynszem w następnym 
miesiącu. 
 

626,00 zł Informacje o najmie 
lokalu użytkowego 
dostępne: Targowisko 
Miejskie w Libiążu przy  
ul. Rouvroy 10,   
tel. 604829431 
- siedziba ZMK Libiąż, ul. 
Paderewskiego 2,  
tel. (32) 627-73-38 
 

7 Targowisko 
Miejskie Libiąż, ul. 
Rouvroy 10, lokal o 
pow.  32,91 m2,  
pawilon nr 63,      
z przeznaczeniem 
pod branżę 
przemysłową, 
usługową 

KR1C/00062267/3 
KR1C/00057546/5 
KR1C/00047496/6 
prowadzone przez 
Sąd Rejonowy w 
Chrzanowie 
Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

Pawilon usytuowany jest pod wiatą, ściany zewnętrzne  
i działowe zbudowane są z płyt warstwowych. Stolarka okienna i drzwiowa 
wykonana jest z PCV. Pawilon wyposażony jest w instalacje: wodociągową, 
elektryczną, kanalizacyjną, wentylacyjną oraz cieplną. Energia cieplna 
dostarczana  przez miejską sieć ciepłowniczą  rozliczana jest 
proporcjonalnie do udziału powierzchni lokalu w stosunku do całkowitej 
powierzchni obiektu. Energia elektryczna oraz woda rozliczana jest na 
podstawie odczytów z subliczników zamontowanych w pawilonie. 
Dodatkowo pawilon wyposażony jest w umywalkę oraz elektryczny 
podgrzewacz wody. Na powierzchnię użytkową składa się: pomieszczenie 
handlowo-usługowe, socjalne, magazyn. System alarmowy. 

443,00 Czynsz płatny będzie w 
terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury.  
Koszty zużytych mediów 
zostaną wyliczone według 
stanu na koniec miesiąca 
a zapłata nastąpi wraz  
z czynszem w następnym 
miesiącu 

886,00 zł Informacje o najmie 
lokalu użytkowego 
dostępne: Targowisko 
Miejskie w Libiążu przy  
ul. Rouvroy 10,   
tel. 604829431 
- siedziba ZMK Libiąż, ul. 
Paderewskiego 2,  
tel. (32) 627-73-38 
  

8 Targowisko 
Miejskie Libiąż, ul. 
Rouvroy 10, lokal o 
pow.  32,91 m2,  
pawilon nr 64,      
z przeznaczeniem 
pod branżę 
przemysłową, 
usługową 

KR1C/00062267/3 
KR1C/00057546/5 
KR1C/00047496/6 
prowadzone przez 
Sąd Rejonowy w 
Chrzanowie 
Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

Pawilon usytuowany jest pod wiatą, ściany zewnętrzne  
i działowe zbudowane są z płyt warstwowych. Stolarka okienna i drzwiowa 
wykonana jest z PCV. Pawilon wyposażony jest w instalacje: wodociągową, 
elektryczną, kanalizacyjną, wentylacyjną oraz cieplną. Energia cieplna 
dostarczana  przez miejską sieć ciepłowniczą  rozliczana jest 
proporcjonalnie do udziału powierzchni lokalu w stosunku do całkowitej 
powierzchni obiektu. Energia elektryczna oraz woda rozliczana jest na 
podstawie odczytów z subliczników zamontowanych w pawilonie. 
Dodatkowo pawilon wyposażony jest w umywalkę oraz elektryczny 
podgrzewacz wody. Na powierzchnię użytkową składa się: pomieszczenie 
handlowo-usługowe, socjalne, magazyn. System alarmowy. 

443,00 Czynsz płatny będzie w 
terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury.  
Koszty zużytych mediów 
zostaną wyliczone według 
stanu na koniec miesiąca 
a zapłata nastąpi wraz  
z czynszem w następnym 
miesiącu 

886,00 zł Informacje o najmie 
lokalu użytkowego 
dostępne: Targowisko 
Miejskie w Libiążu przy  
ul. Rouvroy 10,   
tel. 604829431 
- siedziba ZMK Libiąż, ul. 
Paderewskiego 2,  
tel. (32) 627-73-38 
  

                         
Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego                                                                                                                                                                                                                          

             w Libiążu 
                                                                                                                                                                                                                                 /-/ Agnieszka Rembiecha   


