
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku dysponuję wolnymi lokalami użytkowymi (boksy, p  awilony) na
Targowisku Miejskim w Malborku,   przy ul. Grunwaldziej 10: 

Targowisko Miejskie przy ulicy Grunwaldziej 10 w Malborku składa się z: 
• hali targowej nr 1 składającej się z 22 boksów ( obecnie 8 boksów wolnych )
• 23 pawilonów handlowych ( obecnie 9 pawilonów wolnych )

Zgodnie z zarządzeniem nr 2 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku z dnia 28 luty 2014 r. w sprawie wysokości miesięcznego 
czynszu za lokal użytkowy  dla kupców z Targowiska Miejskiego w Malborku przy ul. Grunwaldzkiej 10 ustalono nastepującą wysokość 
opłaty: 

• miesięczny czynsz z tytułu najmu lokalu w wysokości 25 zł netto za 1 m2 + podatek VAT wg stawki obowiązującej w danym roku 
• w przypadku zawarcia umowy najmu na trzy lokale użytkowe (boksy, pawilony) cena za 1 m2 wynosić będzie 23 zł netto + podatek 

VAT obowiązujący w danym roku 
• w przypadku zawarcia umowy najmu na cztery i więcej lokali użytkowych (boksy, pawilony) cena za 1 m2  wynosić będzie 21 zł netto 

+ podatek VAT obowiązujący w danym roku  
•  miesięczny czynsz z tytułu najmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele magazynowe.wynosi 12 zł netto za 1 m2 + podatek 

VAT wg stawki obowiązującej w danym roku. 

Opłata czynszu zawiera dostępność do toalety, wywóz nieczystości, 24h monitoring profesionalnej firmy ochroniarskiej, a także ubezpieczenie
lokalu od nieszczęśliwych zdarzeń losowych oraz utrzymanie porządku na terenie targowiska

Osoby zainteresowane mogą złożyć rezerwację na adres e-mail: kasa@osir.malbork.pl lub pod numerem telefonu: 

55-272-30-12 wew. 25. 

http://www.osir.malbork.pl/ 

 Zapraszamy do współpracy!!!!!!
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lokal użytkowy do wynajecia

Powierzchnie użytkowe pawilonów: Powierzchnie użytkowe boksów

Pawilon A1 o powierzchni 22,84 m2     Boks handlowy nr 3 o powierzchni 12,56 m2

Pawilon A4 o powierzchni 27,31 m2 Boks handlowy nr 6 o powierzchni 12,33 m2

Pawilon B1 o powierzchni 28,47 m2 z możliwością powiększenia o 28,13 m2 Boks handlowy nr 7 o powierzchni 12,18 m2

Pawilon B2 o powierzchni 28,13m2 z możliwością powiększenia o 28,47 m2 Boks handlowy nr 10 o powierzchni 12,65 m2

Pawilon C1 o powierzchni 22,99 m2 Boks handlowy nr 11 o powierzchni 12,56 m2

Pawilon C3 o powierzchni 23,28 m2 Boks handlowy nr 12 o powierzchni 16,12 m2

Pawilon D2 o powierzchni 22,65 m2 Boks handlowy nr 14 o powierzchni 12,78 m2

Pawilon D4 o powierzchni 23,37 m2 Boks handlowy nr 15 o powierzchni 12,75 m2 

Pawilon E1 o powierzchni 22,89 m2  
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