
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Murowie
dnia  14 maja 2009r

                                                                      Zarządzenie Nr Or.0151-37/2009
                                                     WÓJTA GMINY MURÓW
                                                                 z dnia 14 maja   2009r
                                  w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia

     Na podstawie art.25 ust.1 i 2  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nierucho-
mościami  (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; z 2008r. Nr 220  poz. 369; z 2009r 
Nr 19, poz.100, Nr 42, poz. 335 i 340), 

                                                      zarządzam co następuje:
                                                                      § 1
Przeznaczam do użyczenia  nieruchomości stanowiące własność Gminy Murów:

L.p Nr 
działki /
k.m.

Nr 
KW

Pow.  w 
ha

Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie  nierucho-
mości i sposób jej zagospo-
darowania

Stawka 
czynszu 
za 1m2 

Okres 
uży-
czenia

 1. 17 km.1 57552 1.8575 Młodnik Obiekt sportowo-rekre-
acyjny
( boisko)
zabudowany pawilonem 
sportowym murowanym o 
powierzchni użytkowej 
79,82m2

Nieruchomość przeznaczo-
na  na  działalność  rekre-
acyjno-sportową  stowa-
rzyszeń    działających  w 
obrębie  gminy  Murów  , 
nie prowadzących działal-
ności gospodarczej

Użyczenie 3 lata

2. 352/25
Km.2

58070 2.6334 Murów Obiekt sportowo-rekre-
acyjny (boisko) zabudowa-
ny pawilonem sportowym 
murowanym o powierzch-
ni użytkowej  132,57m2

Nieruchomość przeznaczo-
na  na  działalność  rekre-
acyjno-sportową  stowa-
rzyszeń    działających  w 
obrębie  gminy  Murów  , 
nie prowadzących działal-
ności gospodarczej

Użyczenie 3 lata

3. 459/42 
km. .5

42342 2.0010 Stare  
Budkowice

Obiekt sportowo- rekre-
acyjny (boisko) zabudowa-
ny pawilonem sportowym 
murowanym o powierzch-
ni użytkowej 77,25m2

Nieruchomość przeznaczo-
na  na  działalność  rekre-
acyjno-sportową  stowa-
rzyszeń    działających  w 
obrębie  gminy  Murów  , 
nie prowadzących działal-
ności gospodarczej

Użyczenie 3 lata

                                               
                                                                      §  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 Gminy
/-/ Andrzej Puławski


