
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Poręba Nr 150/2022 z dnia 22.07.2022r. 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Poręba przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym 

Lp. Nr działki Pow. działki [ha] Nr księgi wieczystej Przeznaczenie nieruchomości Opis Cena 

1 1902/4 0,0755 CZ1Z/00023727/1 

Nie jest objęta miejscowym planem. 
W studium położona w obszarze 

zabudowy mieszkaniowej 

Nieruchomość jest niezabudowana i 
niezagospodarowana. Nieruchomość 
posiada bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej o nawierzchni asfaltowej - ul. 
Ludowej. Nieruchomość  jest 

nieogrodzona. Teren działki jest pochylony 
obniża się w kierunku ul. Ludowej. 

25 881 zł 

(dwadzieścia pięć 

tysięcy osiemset 

osiemdziesiąt jeden 

złotych) 

2 7388/1 0,0578 CZ1Z/00002126/5 
Nie jest objęta miejscowym planem. 

Budynek mieszkalny 

Nieruchomość jest zabudowana 
budynkiem mieszkalnym o powierzchni 

użytkowej 205,81 m2. Działka jest 
częściowo ogrodzona, teren działki jest w 

przybliżeniu płaski, częściowo zakrzaczony, 
porośnięty trawą. Kształt działki jest 

foremny prostokątny. 
Budynek znajduje się w złym stanie 

technicznym. Zgodnie z decyzją PINB w 
Zawierciu wyłączone z użytkowania są 

pomieszczenia na poddaszu. 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej 
– DK-78, jednakże nie posiada urządzonego 

zjazdu. 

165 973 zł  

(sto sześćdziesiąt 

pięć tysięcy 

dziewięćset 

siedemdziesiąt trzy 

złote) 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021 poz. 1899 z 

późn. zm.) upływa dnia 02.09.2022 r. 

Oznaczenie i powierzchnię oferowanej do sprzedaży nieruchomości przyjęto w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie granic nieruchomości odbywać się będzie na wniosek i 

koszt nabywców. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych 

mediów. 

Termin zapłaty ceny sprzedaży: jednorazowo, w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.  

Wykaz zostaje zamieszczony na okres 21, dni począwszy od dnia 22.07.2022r. do dnia 12.08.2022r. w siedzibie Urzędu Miasta Poręba, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba 

oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Zachodnim w dniu 22.07.2022r. 
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