
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Murowie
dnia 17 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr Or.0151- 10/2010 WÓJTA GMINY MURÓW
z dnia 17 lutego 2010 r.

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  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  261,  poz.  2603,  Nr  281,  
poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, 
Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220,  
poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281, 
Nr 206, poz. 1590)

zarządzam co następuje:

§ 1
Przeznaczam do sprzedaży poniższe nieruchomości stanowiące własność Gminy Murów:

L.
p.

Nr 
działki/

k.m.
Nr KW

Pow. 
w 
m2

Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Wartość 
sprzedaży w zł

1.

 
    292 
k. m. 1 30708 3291 Zagwiździe

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, leżąca w 
terenach stanowiących teren 
zabudowy jednorodzinnej, 
uzbrojonych w drogę, 
energię elektryczną, 
wodociąg.    

Od 1 stycznia 2003 r. brak 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Murów. W Studium 
Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospod. 
Przestrzennego działka 
oznaczona jest symbolem 
MN – co stanowi obszar 
zabudowy jednorodzinnej

19.713,00
+ koszty 
dokumentacji
w wysokości:
669,00

2.
  
343/17
k. m. 2

42318 1135 Murów

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, leżąca w 
terenach stanowiących teren 
zabudowy jednorodzinnej, 
uzbrojonych w energię 
elektryczną, wodociąg, 
kanalizację i drogę.

W Studium Uwarunkowań 
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego działka 
oznaczona jest symbolem 
MN – co stanowi obszar 
zabudowy jednorodzinnej 

11.429,00
+ koszty 
dokumentacji 
w wysokości:
669,00

§ 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
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
                                                                                                          /-/ Andrzej Puławski
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