
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Murowie
dnia .28.11.2008r.

                                                    Zarządzenie Nr Or.0151- 66 /2008
                                                  
                                                       WÓJTA GMINY MURÓW

                                                            z dnia  27 listopada 2008r
            
                               w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wynajmu

                      Na podstawie art.25 ust.1 i 2  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o 
gospodarce nieruchomościami (DZ. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz. 2782; 
z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420,Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 104, poz.708, 
Nr 220,poz.1600 i 1601; z 2007r. Nr 69,poz.468, Nr 173,poz.1218)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu stanowiących własność Gminy 
Murów. Wykaz ten stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§  2
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 
Murowie, w sołectwach gminy 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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                                                                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 0r. 0151-66/2008
                                                                                                        Wójta Gminy Murów
                                                                                                        z dnia 27 listopada 2008r.
                                                                                                        w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
                                                                                                        przeznaczonych do najmu.

                             
                                                              WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

L.p Nr działki 
/k.m.

Nr 
KW

Pow. 
w 
m2

Położenie Opis 
nieruchomo
ści

Przeznaczenie 
nieruchomości i 
sposób jej 
zagospodarowania

Stawka  czynszu za 
1m2   termin płatności 
oraz zasady 
aktualizacji opłat

Okres 
najmu

 1. 189/14 
k. m. 1

61286 8,64 Murów ul. 
Wolności 

Szopka 
murowana

Na cele gospodarcze 1,41zł + 22% 
podatek VAT do 
10-tego każdego 
miesiąca. 
Aktualizacja opłat 
raz w roku wg 
wskaźnika 
wzrostu cen, 
towarów i usług.

 3 lata

2. 189/14 
k.m. 1

61286 6,84 Murów ul. 
Wolności

Szopka 
murowano-
drewniana

Na cele gospodarcze 1,41zł + 22% 
podatek VAT do 
10-tego każdego 
miesiąca. 
Aktualizacja opłat 
raz w roku wg 
wskaźnika 
wzrostu cen, 
towarów i usług.

 3 lata

3. 189/14 
k. m. 1

61286 8,64 Murów ul. 
Wolności

Szopka 
murowana

Na cele gospodarcze 1,41zł + 22% 
podatek VAT do 
10-tego każdego 
miesiąca. 
Aktualizacja opłat 
raz w roku wg 
wskaźnika 
wzrostu cen, 
towarów i usług.

 3 lata

4. 189/14
 k. m. 1

61286 6,66 Murów ul. 
Wolności

Szopka 
murowano-
drewniana

Na cele gospodarcze 1,41zł + 22% 
podatek VAT do 
10-tego każdego 
miesiąca 
Aktualizacja opłat 
raz w roku wg 
wskaźnika 
wzrostu cen, 

 3 lata
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towarów i usług.
5. 189/14

k. m. 1
61286 6,66 Murów ul. 

Wolności 
Szopka 
murowano- 
drewniana

Na cele gospodarcze 1,41zł + 22% 
podatek VAT do 
10-tego każdego 
miesiąca. 
Aktualizacja opłat 
raz w roku wg 
wskaźnika 
wzrostu cen, 
towarów i usług.

 3 lata

6. 189/14 
k. m. 1

61286 6,81 Murów ul. 
Wolności

Szopka 
murowano- 
drewniana

Na cele gospodarcze 1,41zł + 22% 
podatek VAT do 
10-tego każdego 
miesiąca. 
Aktualizacja opłat 
raz w roku wg 
wskaźnika 
wzrostu cen, 
towarów i usług.

 3 lata

7. 189/14 
k.m.1

61286 6,48 Murów ul. 
Wolności

Szopka 
drewniana

Na cele gospodarcze 1,41zł+22% 
podatek VAT do 
10-tego każdego 
miesiąca. 
Aktualizacja opłat 
raz w roku wg 
wskaźnika 
wzrostu cen, 
towarów i usług

3 lata

 8. 189/14 
k.m.1

61286 9,13 Murów ul. 
Wolności

Szopka 
murowana

Na cele gospodarcze 1,41zł + 22% 
podatek VAT do 
10-tego każdego 
miesiąca. 
Aktualizacja opłat 
raz w roku wg 
wskaźnika 
wzrostu cen, 
towarów i usług

3 lata

9. 189/14 
k.m.1

61286 8,43 Murów ul. 
Wolności 

Szopka 
murowana

Na cele gospodarcze 1,41zł+ 22% 
podatek VAT do 
10-tego każdego 
miesiąca. 
Aktualizacja opłat 
raz w roku wg 
wskaźnika 
wzrostu cen, 
towarów i usług

3 lata

10. 189/14 
k.m.1

61286 8,64 Murów ul. 
Wolności

Szopka 
murowana

Na cele gospodarcze 1,41zł +22% 
podatek VAT do 
10-tego każdego 
miesiąca. 

3 lata
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Aktualizacja opłat 
raz w roku wg 
wskaźnika 
wzrostu cen, 
towarów i usług

11. 189/14 
k.m.1

61286 8,64 Murów ul. 
Wolności

Szopka 
murowana

Na cele gospodarcze 1,41zł + 22% 
podatek VAT do 
10-tego każdego 
miesiąca. 
Aktualizacja opłat 
raz w roku wg 
wskaźnika 
wzrostu cen, 
towarów i usług

3 lata

12 189/14 
k.m.1

61286 14,02 Murów ul. 
Wolności

Szopka 
drewniana

Na cele gospodarcze 1,41zł + 22% 
podatek VAT do 
10-tego każdego 
miesiąca. 
Aktualizacja opłat 
raz w roku wg 
wskaźnika 
wzrostu cen, 
towarów i usług

3 lata

13. 317/2 
k.m.2

43401 30,00 Murów ul. 
Dworcowa 2

Lokal 
użytkowy w 
budynku 
Urzędu 
Gminy

Rewir Dzielnicowych 
Policji w Murowie

2,50zł +22% 
podatek VAT do 
10-tego każdego 
miesiąca. 
Aktualizacja opłat 
raz w roku wg 
wskaźnika 
wzrostu cen, 
towarów i usług

3 lata
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