
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 184/2020 Burmistrza Miasta Poręba 
 dnia 02 października 2020r. 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 
 
 
Lp. 

Nr księgi wieczystej Nr działki 
Powierz w 

ha Położenie: Poręba 
Przeznaczenie,  cel 

dzierżawy 
Minimalna stawka czynszu 

dzierżawnego 

Termin 
Zagospodarowania 

od dnia 
 
 

1. CZ1Z/00025575/4 7451/42 0,0018 ul. Wojska Polskiego 
pod infrastrukturę do 

bud. handl-usług. 

 
3,00 zł za 1 m2 + 23 %VAT 
w stosunku miesięcznym 

od dnia zawarcia 
umowy 

 
 

2. CZ1Z/00023727/1 2731 0,5878 Niwki uprawy rolne/łąkowe 

 
0,01 zł za 1 m2 

w stosunku rocznym 

od dnia zawarcia 
umowy 

 
 

3. CZ1Z/00026462/6 
13010/6, 
13010/4 0,0080 ul. Różana/Astrów ogród przydomowy 

 
0,01 zł za 1 m2 

w stosunku rocznym 

od dnia zawarcia 
umowy 

 
 

4. CZ1Z/00030385/3 7381/2 0,0015 ul. Sosnowa 

grunt zabudowany 
boksem śmietnikowym 

„A” 

 
1,00 zł za 1 m2 + 23 %VAT  
w stosunku miesięcznym 

 
od dnia zawarcia 

umowy 
 
 

5. CZ1Z/00030385/3 7381/2 0,0015 ul. Sosnowa 

grunt zabudowany 
boksem śmietnikowym 

„B”  

 
1,00 zł za 1 m2 + 23 %VAT 
w stosunku miesięcznym 

 
od dnia zawarcia 

umowy 
 

6. 
CZ1Z/00030385/3 7381/2  0,0070 ul. Sosnowa 

grunt niezabudowany, 
pod boksy, wiaty, 

stanowiska śmietnikowe 

 
0,50 zł za 1 m2 + 23 %VAT 
w stosunku miesięcznym 

 
od dnia zawarcia 

umowy 
 

7. 
 

CZ1Z/00025632/2 
CZ1Z/00025007/2 

7434/298 
7434/163 0,0015 ul. Zakładowa  

grunt zabudowany 
boksem śmietnikowym 

„A” 

 
1,00 zł za 1 m2 + 23 %VAT  
w stosunku miesięcznym 

 
od dnia zawarcia 

umowy 
 
 

8. CZ1Z/00025007/2 7434/163 0,0015 ul. Zakładowa  

grunt zabudowany 
boksem śmietnikowym 

„B” 

 
1,00 zł za 1 m2 + 23 %VAT  
w stosunku miesięcznym 

 
od dnia zawarcia 

umowy 



 
 

9. CZ1Z/00025007/2 7434/163 0,0015 ul. Zakładowa  

grunt zabudowany 
boksem śmietnikowym 

„C” 

 
1,00 zł za 1 m2 + 23 %VAT  
w stosunku miesięcznym 

 
od dnia zawarcia 

umowy 
 
 

10. CZ1Z/00025007/2 7434/163 0,0100 ul. Zakładowa  

grunt niezabudowany, 
pod boksy, wiaty, 

stanowiska śmietnikowe 

 
0,50 zł za 1 m2 + 23 %VAT  
w stosunku miesięcznym 

 
od dnia zawarcia 

umowy 
 
 

11. CZ1Z/00025632/2 7434/298 0,0100 ul. Zakładowa  

grunt niezabudowany, 
pod boksy, stanowiska,  

wiaty śmietnikowe 

 
0,50 zł za 1 m2 + 23 %VAT  
w stosunku miesięcznym 

 
od dnia zawarcia 

umowy 
 
 

12. CZ1Z/00025007/2 12088/222 0,150 ul. Przemysłowa 

grunt niezabudowany, 
pod boksy, stanowiska, 

wiaty śmietnikowe 

 
0,50 zł za 1 m2 + 23 %VAT  
w stosunku miesięcznym 

 
od dnia zawarcia 

umowy 
 
 

13. CZ1Z/00025007/2 12088/222 0,100 ul. Przemysłowa 

grunt niezabudowany, 
pod boksy, stanowiska, 

wiaty śmietnikowe 

 
0,50 zł za 1 m2 + 23 %VAT  
w stosunku miesięcznym 

 
od dnia zawarcia 

umowy 
 
 

14. CZ1Z/00025007/2 12088/223 0,100 ul. Przemysłowa 

grunt niezabudowany, 
pod boksy, stanowiska, 

wiaty śmietnikowe 

 
0,50 zł za 1 m2 + 23 %VAT  
w stosunku miesięcznym 

 
od dnia zawarcia 

umowy 
 

      
  Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poręba,  na okres 21 dni tj. 
 od dnia 02 października 2020r. do dnia 23 października 2020r., zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  
 Termin wnoszenia opłat za dzierżawę z czynszem rocznym: 30 dni od daty zawarcia umowy, a za lata następne do 31 marca każdego roku. 
 Termin wnoszenia opłat za dzierżawę z czynszem miesięcznym: do ostatniego dnia każdego miesiąca. 
 Wymienione w wykazie działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 Dodatkowych informacji w sprawie wydzierżawienia nieruchomości udziela Referat Nieruchomości i Mienia Komunalnego tutejszego urzędu –  
 tel. 32 67 71 867. 
 
             Burmistrz Miasta Poręba   
                       Ryszard Spyra 


