
Wywieszono na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Murowie 
dnia 7 marca 2013 r.  
 

 
Zarządzenie Nr Or.0050.16.2013  

WÓJTA GMINY MURÓW  
z dnia 7 marca 2013 r. 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaŜy 
 
 
             Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 7 i art. 35 ust.1 i 2  ustawy               
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, 
poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, 
poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 
187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337) 

 
zarządzam co następuje: 

 

§ 1 
 

Przeznaczam do sprzedaŜy poniŜsze nieruchomości stanowiące własność Gminy Murów: 
 

L.p. 
Nr 

działki/ 
k.m. 

Nr KW  
Pow. 

w  
m2 

PołoŜenie Opis nieruchomości 
Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania  

Wartość 
sprzedaŜy w zł 

1. 

  
35       

k. m. 5 
 

OP1U/
00073
345/2 

3049 
Zagwiździe 
 

Nieruchomość lokalowa   
składająca się z lokalu 
mieszkalnego nr 4 połoŜona  na 
pierwszym piętrze budynku 
wielolokalowego. Lokal składa 
się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, 
przedpokoju, pomieszczenia 
gospodarczego o pow. uŜytkowej 
42,00 m2 oraz udziału we 
współwłasności gruntu i 
wspólnych częściach budynku 
połoŜonego na tym gruncie. Do 
lokalu przynaleŜą pomieszczenia 
gospodarcze nr 3 i 4 o pow. 
uŜytkowej 5m2 i 5m2 znajdujące 
się w piwnicy oraz segment 
gospodarczy nr 4 o powierzchni 
49,30 m2 znajdujący się w 
budynku gospodarczym. Lokal 
leŜy na terenach istniejącej 
zabudowy wielorodzinnej 
uzbrojonych w drogę, energię 
elektryczną i wodociąg.  

Od 1 stycznia 2003 r. 
brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Murów. W Studium 
Uwarunkowań                     
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego działka 
stanowi tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej. 
 

51.240,00 
+ koszty 
dokumentacji 
w wysokości: 
1.227,00 
 

2. 
   

53/1 
k. m. 1 

45712 1200 Grabice 

Nieruchomość gruntowa 
zabudowana, leŜąca na terenach 
stanowiących obszar zabudowy 
mieszkaniowej zagrodowej, 
uzbrojonych w drogę, energię 
elektryczną, wodociąg. Na 
działce znajduje się budynek 
mieszkalno-gospodarczy, 
wolnostojący, parterowy z 
poddaszem nieuŜytkowym o pow. 
uŜytkowej 86,17 m2, część 
gospodarcza o pow. 51,28 m2. Na 
działce znajduje się równieŜ 

W Studium 
Uwarunkowań                        
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego działka 
oznaczone jest 
symbolem RM – co 
stanowi obszar 
zabudowy 
mieszkaniowej 
zagrodowej. 
 

48.341,00 
+ koszty 
dokumentacji 
w wysokości: 
1227,00 
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budynek gospodarczy o pow. 
uŜytkowej 26,61 m2. 

 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

92/3 
k. m. 1 

45712 1300 Grabice 

Nieruchomość gruntowa 
zabudowana, leŜąca na terenach 
stanowiących obszar zabudowy 
mieszkaniowej zagrodowej, 
uzbrojonych w drogę, energię 
elektryczną, wodociąg. Na 
działce znajduje się budynek 
mieszkalny wolnostojący, 
parterowy z poddaszem 
nieuŜytkowym o pow. 
uŜytkowej37,75 m2. na działce 
znajduje się równieŜ stodoła o 
pow. uŜytkowej 85 m2. 

W Studium 
Uwarunkowań                        
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego działka 
oznaczone jest 
symbolem RM – co 
stanowi obszar 
zabudowy 
mieszkaniowo-
zagrodowej. 

42.658,00 
+ koszty 
dokumentacji 
w wysokości: 
1227,00 

 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

71/2 
k. m. 4 

OP1U/
00043
615/7 

300 Okoły 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, leŜąca na 
terenach stanowiących obszar 
zabudowy mieszkaniowej 
zagrodowej, uzbrojonych w 
drogę, energię elektryczną, 
wodociąg. Stan 
zagospodarowania działki 
przeciętny. 

W Studium 
Uwarunkowań                        
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego działka 
oznaczone jest 
symbolem RM – co 
stanowi obszar 
zabudowy 
mieszkaniowo-
zagrodowej. 

3.906,00 
+ koszty 
dokumentacji 
w wysokości: 
673,50 

5. 
64, 69 
k.m. 2 

OP1U/
00048
358/2 

2830 Dębiniec 

Nieruchomość lokalowa nr 3 
składająca się z lokalu 
uŜytkowego. Lokal połoŜony jest 
na pierwszym pietrze, składa się z 
2 pokoi o pow. uŜytkowej 69,78 
m2 wraz z przynaleŜnościami o 
pow. 5,70 m2. Lokal leŜy w 
terenach stanowiących tereny 
zabudowy wielorodzinnej, 
uzbrojonych w drogę, energię 
elektryczną i wodociąg.  

W Studium 
Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego działki 
oznaczone są symbolem 
MW – co stanowi obszar 
zabudowy 
wielorodzinnej. 

50.870,00 
+ koszty 
dokumentacji 
w wysokości: 
1.2680 

 

6. 
64, 69 
k.m. 2 

OP1U/
00048
358/2 

2830 Dębiniec 

Nieruchomość lokalowa nr 4 
składająca się z lokalu 
uŜytkowego. Lokal połoŜony jest 
na pierwszym pietrze, składa się z 
4 pokoi, kuchni, łazienki, 
przedpokoju i pomieszczenia 
gospodarczego o pow. uŜytkowej 
123,62 m2 wraz z 
przynaleŜnościami o pow. 18,10 
m2. Lokal leŜy w terenach 
stanowiących tereny zabudowy 
wielorodzinnej, uzbrojonych w 
drogę, energię elektryczną i 
wodociąg.  

W Studium 
Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego działki 
oznaczone są symbolem 
MW – co stanowi obszar 
zabudowy 
wielorodzinnej. 

88.759,00 
+ koszty 
dokumentacji 
w wysokości: 
1.2680 

 

7. 
64, 69 
k.m. 2 

OP1U/
00048
358/2 

2830 Dębiniec 

Nieruchomość lokalowa nr 5 
składająca się z lokalu 
uŜytkowego. Lokal połoŜony jest 
na poddaszu, składa się z 4 pokoi, 
kuchni, łazienki, przedpokoju i 
pomieszczenia gospodarczego o 
pow. uŜytkowej 111,05 m2 wraz z 
przynaleŜnościami o pow. 40,59 
m2. Lokal leŜy w terenach 
stanowiących tereny zabudowy 
wielorodzinnej, uzbrojonych w 
drogę, energię elektryczną i 
wodociąg.  

W Studium 
Uwarunkowań i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego działki 
oznaczone są symbolem 
MW – co stanowi obszar 
zabudowy 
wielorodzinnej. 

79.734,00 
+ koszty 
dokumentacji 
w wysokości: 
1.2680 
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§ 2 

 
Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Murowie,  
w sołectwach gminy na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do 
publicznej wiadomości przez  ogłoszenie w prasie lokalnej, a takŜe na stronach internetowych urzędu. 
 

§ 3 
 

Termin złoŜenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości    
w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi      
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
  
 
          Wójt 
         /-/ Andrzej Puławski 


