
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Murowie
dnia 18 lipca 2013 r. 

Zarządzenie Nr Or.0050.50.2013 

WÓJTA GMINY MURÓW
z dnia 18 lipca 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 jest 
połączony przybudówką z parterowym 
budynkiem gospodarczym, murowanym 
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 
zagospodarowani
a przestrzennego 
Gminy Murów. 
W Studium 
Uwarunkowań 
i Kierunków 
Zagospodarowani
a Przestrzennego 
działka oznaczona 
jest symbolem 
RM– co stanowi 
obszar zabudowy 
mieszkaniowej, 
zagrodowej. 

69.109,00
+ koszty 
dokumentacji
w wysokości:
2.406,00

Nieruchomość lokalowa, położona na 
poddaszu w budynku wielolokalowym. 
Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem 
użytkowym, częściowo podpiwniczony. 



2.

775/73 
k. m. 2 OP1U/

00025
882/7

1475

Stare 
Budkowice

Ściany nośne murowane z cegły. Stropy 
mieszane betonowo-drewniane. Dach 
wielospadowy kryty dachówką – pokrycie 
miejscami nieszczelne. Elewacja tynkowana. 
Budynek wyposażony w instalację 
elektryczną, wodną i kanalizacyjną, 
wentylacji grawitacyjnej i c. o. indywidualną 
dla każdego lokalu. Ogólny stan budynku 
określono jako średni.
Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użyt. 56,10 m2 

składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni 
i łazienki. Wejście do lokalu z klatki 
schodowej. Układ mieszkania średnio 
funkcjonalny, układ części pomieszczeń jest 
przejściowy. Stolarka okienna w większości 
drewniana skrzynkowa, nadająca się do 
wymiany, jedynie drzwi tarasowe nowe 
z PCV. Stolarka drzwiowa typowa, płytowa. 
Ściany i sufity tynkowane, malowane – 
wymagany remont. W narożach ścian 
i sufitów widoczne miejscowe zawilgocenia 
i zagrzybienia. Posadzki w łazience 
i przedpokoju wykończone płytkami 
ceramicznymi, pozostałe wykładziną PCV. 
Lokal wyposażony jest w instalację 
elektryczną, wodną, kanalizacyjną i c. o. 
Centralne ogrzewanie zasilane kotłem 
węglowym znajdującym się w piwnicy. Stan 
techniczno-użytkowy lokalu określono jako 
mierny. 
Do lokalu przynależą pomieszczenia 
w piwnicy o pow. użyt. 17,60 m² oraz 
pomieszczenie gospodarcze o pow. użyt. 
9,90 m² znajdujące się w budynku 
gospodarczym.

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

72.000,00
+ koszty 
dokumentacji
w wysokości:
2.112,00

§ 2

Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Murowie na 
okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie  w  prasie  lokalnej  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  sołectwach  gminnych  a  także  na  stronie 
internetowej 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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