
Lokale użytkowe oraz garaże stanowiące własność Gminy Miasta Wodzisław Śl. 

przeznaczone do oddania w najem 

 

ul. Rynek 24 

Lokal o pow. 94,05 m2. Wyposażony w WC. Składa się z pomieszczeń użytkowych                                      

i magazynowych. Usytuowany w budynku mieszkalno – użytkowym.  

Wejście do lokalu od frontu. 

 

ul. Rynek 22 

Lokal o pow. 34,91 m2. Wyposażony w WC. Składa się z dwóch pomieszczeń użytkowych. 

Usytuowany w budynku mieszkalno - użytkowym na parterze.  

Wejście do lokalu od strony klatki schodowej. 

 

26 Marca 23  

Lokal o pow. 23,37 m2. Wyposażony w WC. Składa się z jednego pomieszczenia. 

Usytuowany w budynku mieszkalno – użytkowym.  

Wejście do lokalu od strony klatki schodowej. 

 

26 Marca 23  

Lokal o pow. 13,84 m2. WC wspólne na korytarzu. Składa się z jednego pomieszczenia. 

Usytuowany na II piętrze w budynku mieszkalno – użytkowym.  

Wejście do lokalu od strony klatki schodowej. 

 

ul. Kubsza 28A IV piętro 

Lokal o pow. 45,65 m2. Wyposażony w WC. Składa się z dwóch pomieszczeń oraz                 

z p. pokoju. Usytuowany w budynku użytkowym. 

 

ul. Kubsza 28A IV piętro 

Lokal o pow. 27,76 m2. Wyposażony w WC. Składa się z jednego pomieszczenia. 

Usytuowany w budynku użytkowym. 

 

ul. Kubsza 28A III piętro 

Lokal o pow. 29,18 m2. WC wspólne na korytarzu. Składa się z dwóch pomieszczeń. 

Usytuowany w budynku użytkowym.  



 

ul. Kubsza 28A III piętro 

Lokal o pow. 17,18 m2. WC wspólne na korytarzu.. Składa się z jednego pomieszczenia.. 

Usytuowany w budynku użytkowym. 

 

ul. Kubsza 28 I piętro 

Lokal o pow. 24,57 m2. Składa się z dwóch pomieszczeń oraz z wc. 

Usytuowany w budynku użytkowym. 

 

ul. Kubsza 28 I piętro 

Lokal o pow. 11,19 m2. Składa się j jednego pomieszczenia, wc przynależne na korytarzu. 

Usytuowany w budynku użytkowym. 

 

ul. Kubsza 28 II  piętro 

Lokal o pow. 42,70 m2. Składa się z dwóch pomieszczeń, p. pokoju oraz z wc. 

Usytuowany w budynku użytkowym. 

 

ul. Kubsza 28 II  piętro 

Lokal o pow. 37,86  m2. Składa się z dwóch pomieszczeń, Wc wspólne na korytarzu. 

Usytuowany w budynku użytkowym. 

 

ul. Kubsza 28 II  piętro 

Lokal o pow. 12,05 m2. Składa się z jednego pomieszczenia. Wc wspólne na korytarzu. 

Usytuowany w budynku użytkowym. 

 

ul. Kubsza 28 II  piętro 

Lokal o pow. 14,00 m2. Składa się z jednego pomieszczenia. Wc wspólne na korytarzu. 

Usytuowany w budynku użytkowym. 

 

ul. Kubsza 28 II  piętro 

Lokal o pow. 18,96 m2. Składa się z dwóch pomieszczeń. Wc wspólne na korytarzu. 

Usytuowany w budynku użytkowym. 

 

 



ul. Kubsza 28 II  piętro 

Lokal o pow. 9,94 m2. Składa się z jednego pomieszczenia. Wc wspólne na korytarzu. 

Usytuowany w budynku użytkowym. 

 

ul. Tysiącleci 78 - 92 

Lokal o pow. 80,29 m2. Wyposażony w WC. Składa się z pomieszczeń użytkowych                                      

i magazynowych. Usytuowany w budynku mieszkalno – użytkowym.  

Wejście do lokalu od frontu. 

 

ul. Pszowska 269  

Lokal o pow. 83,05 m2 w tym pow. magazynu 41,97 m2. Składa się z pomieszczenia użytkowego, 

pomieszczenia magazynowego oraz z wc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


