
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Murów

dnia  16 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.9.2015 

WÓJTA GMINY MURÓW

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Na podstawie art.  25 ust.  1  i  2 i  art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  
nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 822)

zarządzam co następuje:

§1

Przeznaczam do dzierżawy poniższe nieruchomości stanowiące własność Gminy Murów:

L.p.
Nr 

działki/
k.m.

Nr KW Pow. 
[m2] Położenie Opis 

nieruchomości
Okres 

dzierżawy

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania

Wartość czynszu 
dzierżawnego w zł, 

termin płatności

1.
142; 

508/143 
k. m. 1

OP1U/
0002581

1/9
1748 Bukowo Nieruchomość 

gruntowa do 10 lat Przeznaczenie na cele 
rolnicze

88,00
czynsz płatny raz w roku, 

do miesiąca od czasu 
podpisania umowy

2. 202; 203
k. m. 1

OP1U/
0002994

6/2
7400 Kały Nieruchomość 

gruntowa do 3 lat Przeznaczenie na cele 
rolnicze

296,00
czynsz płatny raz w roku, 

do miesiąca od czasu 
podpisania umowy

3. 121
k. m. 1

OP1U/
0004231

8/8
330 Murów Nieruchomość 

gruntowa Do 10 lat Przeznaczenie na cele 
rolnicze

17,00
czynsz płatny raz w roku, 

do miesiąca od czasu 
podpisania umowy

4. 62
k. m. 1

OP1U/
0004571

2/1
1800 Grabice Nieruchomość 

gruntowa Do 10 lat Przeznaczenie na cele 
rolnicze

90,00
czynsz płatny raz w roku, 

do miesiąca od czasu 
podpisania umowy

5. 19 i 13/2
k. m. 1

OP1U/
0005148

1/7
13700 Święciny Nieruchomość 

gruntowa Do 10 lat Przeznaczenie na cele 
rolnicze

548,00
czynsz płatny raz w roku, 

do miesiąca od czasu 
podpisania umowy

6. 22
k. m. 1

OP1U/
0005148

1/7
2800 Święciny Nieruchomość 

gruntowa Do 10 lat Przeznaczenie na cele 
rolnicze

140,00
czynsz płatny raz w roku, 

do miesiąca od czasu 
podpisania umowy

§2

Wykaz  o  którym  mowa  w  §1  podlega  wywieszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy 

Murów, w sołectwach: Bukowo, Kały, Murów, Grabice i Święciny na okres 21 dni, a ponadto informację  

o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także 

na stronach internetowych urzędu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                              Wójt
/-/ Andrzej Puławski
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