
Zarządzenie Nr Or.0050.60.2012
WÓJTA GMINY MURÓW

z dnia 1 sierpnia 2012r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm ) oraz art.13 ust.1 i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DZ. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza  się wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Murów przeznaczonej do 
oddania w najem, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Murowie, 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



Załącznik  Nr 1
do Zarządzenia   Nr Or.0050.60.2012
Wójta Gminy Murów z dnia  01.08.2012r.  
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do najmu  

Lp Oznaczenie 
Nierucho
mości

Pow 
w m2

Położenie Opis 
nieruchomo
ści

Przeznaczenie
nieruchomości

Stawka czynszu za 1m2
Termin płatności oraz 
zasady aktualizacji
opłat

Czas 
trwania 
umowy

1 Murów
dz. nr 
189/13 
k.m.1  KW 
61286

9,13 Murów ul. 
Wolności

Szopka
murowana

Na cele 
gospodarcze

0,70 zł plus VAT ( 23%)
za m2 

z góry do 15-tego każdego 
miesiąca
aktualizacja po uprzedniej 
pisemnej informacji

3 lata

2 Murów
dz. nr 317/4 
k.m.1  KW 
43401

11,50 Murów ul. 
Dworcowa

Szopka
murowana

Na cele 
gospodarcze

0,70 zł plus VAT ( 23%)
za m2 

z góry do 15-tego każdego 
miesiąca
aktualizacja po uprzedniej 
pisemnej informacji

3 lata

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Murowie
od dnia 01.08.2012r. do 22.08.2012 r.


