
 

 

Zarządzenie Nr Or.0050.80.2019  

WÓJTA GMINY MURÓW 

z dnia 12 września 2019 roku 

w sprawie nabycia nieruchomości  

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 59 §1 pkt 6 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), w związku z §3 oraz §4 Uchwały Nr 
IX/71/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, 
obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż trzy lata   

zarządzam co następuje: 
 

§1 

Do zasobu mienia Gminy Murów nabywam, w celu realizacji ustawowych zadań Gminy 
w zakresie dróg publicznych oraz celem częściowego wygaszenia należności podatkowych, poniższe 

nieruchomości: 
 

L.p. 
Nr 

działki/ 
km. 

Nr KW 
Pow.  

m2 
Położenie Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej 

zagospodarowania  

Wartość 
nabycia 

 zł 

1. 
320/6 
km. 2 

OP1U/
000614

54/2 

150 

Murów 

Działki gruntowe niezabudowane, jako przedmiot 
użytkowania wieczystego. Działki położone we wsi Murów w 
zapleczu ścisłego centrum nieruchomości, wśród zabudowy 
o funkcji przemysłowej, składów i magazynów, niedaleko 
zabudowań mieszkalnych średniej intensywności zabudowy, 
ze średnio dogodnym dostępem do obiektów handlowo – 
usługowych czy użyteczności publicznej. Działki gruntowe nr 
320/6, 324/1, 325/5, 325/9 o wydłużonym wąskim kształcie, 
wydzielone na funkcję pasa drogi prowadzącego ciągiem od 
ulicy Wolności do ulicy Robotniczej, przeznaczone są na 
poszerzenie istniejącej drogi. Działka gruntowa nr 325/7 o 
kształcie regularnym, czworokątnym, dogodnym w 
zabudowie, przeznaczona pod działalność gospodarczą. 
Działki niezagospodarowane, częściowo utwardzone, 
porośnięte drzewami i krzakami. Działki z bezpośrednią 
możliwością uzbrojenia w wodę, kanalizację i energię 
elektryczną 

W Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Wsi Murów, 
działki oznaczone są 
symbolem: 
„03KDD” – co stanowi tereny 
dróg publicznych klasy D. 

42 443,00 zł 

2. 
324/1 
km.2 

18 

3. 
325/5 
km.2 

183 

4. 
325/9 
km.2 

57 

5. 
325/7 
km.2 

1141 

W Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Wsi Murów, 
działki oznaczone są 
symbolem: 
„05P” – co stanowi tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów. 

RAZEM:  1549  

 

 

§2 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
 Wójt  

/-/ Michał Golenia 


