
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Murowie
dnia 26 kwietnia 2013 r. 

Zarządzenie Nr Or.0050.23.2013 

WÓJTA GMINY MURÓW
z dnia 26 kwietnia 2013 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 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106,  
poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64,  
poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr  
187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337)

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. 72 
k. m. 4

OP1U/
00043
615/7

2800 Okoły

Nieruchomość gruntowa zabudowana, 
położona w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkalno-gospodarczej 
i zagrodowej. Działka ma regularny, 
prostokątny kształt. Na działce 
znajduje się budynek mieszkalny 
o pow. użyt. 109,38 m², parterowy 
z poddaszem nieużytkowym, 
murowany z cegły pełnej w 
technologii tradycyjnej. Dach 
dwuspadowy w konstrukcji 
drewnianej kryty dachówką. 
cementową - w stanie miernym. 
Elewacje tynkowane, nieocieplone.
Budynek mieszkalny połączony 
przybudówką z parterowym 
budynkiem gospodarczym, murowany 
z cegły o pow. użyt. 54,63 m². Dach 
dwuspadowy w konstrukcji 
drewnianej, kryty dachówką 
cementową – stan mierny. 
Na działce zlokalizowany jest również 
parterowy budynek stodoły o pow. 
użyt. 117,50 m² wykonany 
w konstrukcji drewnianej wspartej na 
murowanych słupach z cegły pełnej. 
Dach dwuspadowy, o konstrukcji 
drewnianej, kryty dachówką 
cementową. Stodoła nadaje się do 
remontu kapitalnego bądź rozbiórki.
Działka uzbrojona w energię 
elektryczną, wodociąg, drogę. 

Od 1 stycznia 2003 r. 
brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Murów. W Studium 
Uwarunkowań 
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
działka oznaczona jest 
symbolem RM– co 
stanowi obszar 
zabudowy 
mieszkaniowej, 
zagrodowej. 

124 693,00
+ koszty 
dokumentacji
w wysokości:
1780,50



2.

341/4
k. m. 2

342/8 
k. m. 2

OP1U/
00037
710/8

OP1U/
00037
710/8

1127
Murów

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, położona jest na 
zapleczu nielicznej zabudowy 
jednorodzinnej. Otoczenie stanowią 
tereny podmokłe, pojedyncza 
zabudowa jednorodzinna, tereny 
przemysłowe oraz las. Działka ma 
regularny, prostokątny kształt. 
Działka nie jest uzbrojona. 

Od 1 stycznia 2003 r. 
brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Murów. W Studium 
Uwarunkowań 
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
działka oznaczona jest 
symbolem R– co 
stanowi obszar upraw 
rolnych. 

11 247,00
+ koszty 
dokumentacji
w wysokości:
1227,00

§ 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.
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