
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Murowie
dnia 24 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.8.2014 

WÓJTA GMINY MURÓW

z dnia 24 stycznia 2014 roku

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Na podstawie art.  25 ust.  1  i  2 i  art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, 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 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 dzierżawy poniższe nieruchomości stanowiącą własność Gminy Murów:

L.p.
Nr działki/

k.m.
Nr KW

Pow. 

[m2]
Położenie

Opis 

nieruchomości

Okres 

dzierżawy

Przeznaczenie 

nieruchomości 

i sposób jej 

zagospodarowania

Wartość czynszu 

dzierżawnego w zł, 

termin płatności

1.

92/4,

92,5,

110 

k. m. 1

OP1U/

00042

334/6

14500 Radomierowice
Nieruchomość 

gruntowa
do 3 lat

Przeznaczenie na 

cele rolnicze

580,00

czynsz płatny raz 

w roku, do miesiąca 

od czasu podpisania 

umowy

2.

Część

19/4 

k. m. 1

OP1U/

00042

334/6

1500 Radomierowice
Nieruchomość 

gruntowa
do 3 lat

Przeznaczenie na 

cele rolnicze

75,00

czynsz płatny raz 

w roku, do miesiąca 

od czasu podpisania 

umowy

§2
Czynsz  dzierżawny określony w §1 będzie  waloryzowany corocznie  o  wskaźnik  cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS.

§3
Wykaz  o  którym  mowa  w  §1  podlega  wywieszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy 

Murów, 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.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                              

Wójt

/Andrzej Puławski/
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