
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Murowie
dnia 14 stycznia 2014 roku 

Zarządzenie Nr Or.0050.3.2013
WÓJTA GMINY MURÓW

z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

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 sprzedaży poniższą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Murów:

L.p.
Nr 

działki/
k.m.

Nr KW
Pow. 

w 
m2

Położenie Opis nieruchomości
Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Wartość 
sprzedaży w zł

1. 570/75
k. m. 4

OP1U/
00042
342/5

410 Stare 
Budkowice

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, leżąca w 
terenie uzbrojonym w energię 
elektryczną, wodociąg i drogę. 
Działka ma nieregularny 
kształt. Grunty są położone 
w kompleksie gruntów 
przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową, w 
sąsiedztwie zabudowy 
mieszkalno-gospodarczej. 
Działka jest częściowo 
ogrodzona płotem drewnianym 
na słupkach betonowych. 
Działka ma płaską 
powierzchnię, porośniętą trawą 
oraz pojedynczymi krzewami i 
drzewami.

Od 1 stycznia 2003 r. 
brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Murów. W Studium 
Uwarunkowań 
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
działka oznaczona jest 
symbolem MU– co 
stanowi obszar 
zabudowy 
mieszkaniowo –
usługowej. 

11.000,00
+ 23% VAT
+ koszty 
dokumentacji
w wysokości:
735,00

§ 2
Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Murowie na 
okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie  w  prasie  lokalnej  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  sołectwach  gminnych  a  także  na  stronie 
internetowej urzędu.

§ 3
Termin złożenia 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 życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Andrzej Puławski
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