
Lp. Adres lokalu 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
ewidencji gruntów    

i katastru 

powierzchnia 
użytkowa w 

m2 
opis lokalu 

przeznaczenie 
lokalu* 

1. 
Polkowice  
ul. Głogowska 11a 

Obręb 1, działka               
nr 140/1    

264,97 

lokal użytkowy w budynku 
mieszkalno-użytkowym, 
wejście od ulicy, lokal 
wyposażony w instalację 
centralnego ogrzewania, 
elektryczną i wodno-
kanalizacyjną 

nieuciążliwa 
działalność 
usługowo – 
handlowa,  

2. 
Targowisko Miejskie 
ul. Targowa 8 

Obręb Polkowice, 
działka nr 308/2 i 328, 
 

14,4 

kiosk nr 5 usytuowany na 
terenie Targowiska Miejskiego, 
kiosk murowany 
wyposażony w instalację 

elektryczną i wod.-kan. 

Działalność 

usługowo – 

handlowa 

3. 
Targowisko Miejskie 
ul. Targowa 8 

Obręb Polkowice, 
działka nr 308/2 i 328, 
 

14,4 

kiosk nr 7 usytuowany na 
terenie Targowiska Miejskiego, 
kiosk murowany 
wyposażony w instalację 

elektryczną i wod.-kan. 

Działalność 

usługowo – 

handlowa 

4. 
Targowisko Miejskie 
ul. Targowa 8 

Obręb Polkowice, 
działka nr 308/2 i 328, 
 

14,4 

kiosk nr 8  usytuowany na 
terenie Targowiska Miejskiego, 
kiosk murowany 
wyposażony w instalację 

elektryczną i wod.-kan. 

Działalność 

usługowo – 

handlowa 

5. 

 
Targowisko Miejskie 
ul. Targowa 8 

Obręb Polkowice, 
działka nr 308/2 i 
328, 

14,4 kiosk nr 10  usytuowany na 
terenie Targowiska Miejskiego, 
kiosk murowany 
wyposażony w instalację 

elektryczną i wod.-kan. 

Działalność 

usługowo – 

handlowa 

6. 
Targowisko Miejskie 
ul. Targowa 8 

Obręb Polkowice, 
działka nr 308/2 i 328, 
 

16,5 
 

kiosk nr 31 usytuowany na 
terenie Targowiska Miejskiego, 
kiosk kontenerowy 
wyposażony w instalację 
elektryczną i wod.- kan. 

Działalność 
usługowo – 
handlowa 
 

 
 

7. 
Targowisko Miejskie 
ul. Targowa 8 

Obręb Polkowice, 
działka nr 308/2 i 328, 
 

16,5 
 

kiosk nr 35  usytuowany na 

terenie Targowiska Miejskiego, 

kiosk kontenerowy 

wyposażony w instalację 

elektryczną i wod.- kan. 

Działalność 
usługowo – 
handlowa 
 

 
 

8. 
Targowisko Miejskie 
ul. Targowa 8 

Obręb Polkowice, 
działka nr 308/2 i 328, 
 

16,5 
 

kiosk nr 47  usytuowany na 
terenie Targowiska Miejskiego, 
kiosk kontenerowy 

Działalność 
usługowo – 
handlowa 
 



wyposażony w instalację 
elektryczną i wod.- kan. 

 
 

9. 
Targowisko Miejskie 
ul. Targowa 8 

Obręb Polkowice, 
działka nr 308/2 i 328, 
 

16,5 
 

kiosk nr 50  usytuowany na 
terenie Targowiska Miejskiego, 
kiosk kontenerowy 
wyposażony w instalację 
elektryczną i wod.- kan. 

Działalność 
usługowo – 
handlowa 
 

10. 
Targowisko Miejskie 
ul. Targowa 8 

Obręb Polkowice, 
działka nr 308/2 i 328, 
 

12,00 

stoisko nr 3 usytuowane w 
budynku Hali targowej 
wyposażony w instalację 
elektryczną i wod.- kan. 

Działalność 
usługowo – 
handlowa 

 

 

*W lokalu zabrania się umieszczania automatów do gier o niskich wygranych. Prowadzona działalność nie może także 

powodować uciążliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości przez innych użytkowników lub zakłócać spokoju 

mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy itp. 


