
      Murów, 24 listopada 2022 r.  

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  
na okres do 3 lat na terenie gminy Murów 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 
r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
na okres do 3 lat 

 

Lp.  Obrę
b 

Nr ewid. 
działki 

Powierzchnia   Nr księgi 
wieczystej  

Opis nieruchomości Wysokość 
czynszu 

Okres 
trwania 
najmu 

1. Kały 202 i 203 
a.m. 1 

Powierzchnia 
działek pod 
dzierżawę: 

 0,7400 ha  

OP1U/000299
46/2 

Nieruchomości gruntowe 
niezabudowane położone w 
miejscowości Kały w obrębie 
ewidencyjnym 0105. Opis i 
klasa użytków: 
- dz. nr 202 grunty orne RIVb- 
0,5100 ha; 
- dz. nr 203 grunty orne RIVb- 
0,2300 ha. 
Od 1 stycznia 2003 roku brak 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Kały. 
W Studium Uwarunkowań  i 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Murów działka nr: 202 z a.m. 
1 oznaczona jest częściowo 
symbolem: „MN” – co 
oznacza teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej a częściowo 
oznaczona jest symbolem 
„R”- co oznacza teren 
rolniczy,  

działka nr: 203 z a.m. 1 
oznaczona jest częściowo 
symbolem: „MN” – co 
oznacza teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej a częściowo 
oznaczona jest symbolem 
„R”- co oznacza teren 
rolniczy 
 

296,00 

zł rocznie 

do 3 lat 



2. Grabi
ce 

79/6 
a.m. 1 

Powierzchnia 
działki pod 
dzierżawę: 

 0,5903 ha 

 

OP1U/000423
35/3 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana położona w 
miejscowości Grabice w 
obrębie ewidencyjnym 0146. 
Opis i klasa użytków dz. nr 
79/6 grunty orne RV- 0,3100 
ha oraz PsIV- 0,2803 ha. 
Od 1 stycznia 2003 roku brak 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi 
Grabice. W Studium 
Uwarunkowań  i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Murów działka nr: 79/6 z a.m. 
1 oznaczona jest: 

 częściowo symbolem „UP” – 
co oznacza teren usług 
publicznych, częściowo „UC”- 
co oznacza teren usług 
komersyjnych, częściowo 
„UI” co oznaczona teren 
usług specjalnych oraz 
częściowo „R”- co oznacza 
tereny rolnicze. 

236,12 
zł rocznie 

do 3 lat 

3 Rado
mier
owic
e 

19/5 
a.m. 1 

Powierzchnia 
działki pod 
dzierżawę: 

0,1708 ha 

 

 

 

 

 

 

 

OP1U/000423
34/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa 

niezabudowana, położona w 

miejscowości Radomierowice 

w obrębie ewidencyjnym 

0104. Opis i klasa użytków: 

Bp-0,1708 [ha]. Od 1 stycznia 

2003 roku brak planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi 

Radomierowice. W Studium 

Uwarunkowań                        i 

Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 

Murów działka oznaczona jest 

symbolem: 

- „US” – co stanowi tereny 
sportu i rekreacji 

341,40  

zł rocznie 

do 3 lat 

Szczegółowe informacje można uzyskać w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy w Murowie, Zagwiździe, 
ul. Lipowa 68, 46-030 Murów. Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w umowie.  

 

Wójt  
/-/ Michał Golenia 

 


