
 

 

 

Zarządzenie Nr Or.0050.81.2019 
WÓJTA GMINY MURÓW 

z dnia 18 września 2019 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 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 

 

zarządzam co następuje: 
 

 

§ 1 
 Przeznaczam do sprzedaży poniższą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Murów: 

 

L.p. 
Nr 

działki/ 
km. 

Nr 
KW 

Pow.  
m2 

Położenie Opis nieruchomości 
Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania  

Wartość 
sprzedaży 

 zł 

1. 
254 

km. 1 

OP1U
/000
2994
6/2 

4300 Kały 

Działka gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Kały, 
Gmina Murów, powiat opolski. Działka położona jest w pośredniej 
strefie wsi w sąsiedztwie lasu (Stobrawski Park Krajobrazowy)                
i zabudowań o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, zagrodowej, 
gospodarczej oraz pól uprawnych. Położenie we wsi ze średnio 
dogodnym dostępem do obiektów handlowo – usługowych czy 
użyteczności publicznej. Działka położona przy ulicy Opolskiej. Dojazd 
do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki 
regularny, wydłużony prostokąt, bez utrudnień w swobodnej 
zabudowie. Teren nieruchomości równy i płaski. Działka 
niezagospodarowana, porośnięta z możliwością uzbrojenia w energię 
elektryczną i wodę. Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: 
RIVb - 0,4300 [ha]. 
. 

Od 1 stycznia 2003 roku 
brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi 
Kały. W Studium 
Uwarunkowań                        
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Murów działka 
oznaczona jest 
symbolem „MN” – co 
stanowi tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

95 000,00 zł 
+ koszty 
dokumentacj
i 
w wysokości: 
826,50 zł 
brutto 

 
§ 2 

Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Murów 
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 sołectwie Kały, a także na stronach 
internetowych 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  

/-/ Michał Golenia 


