
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Murów

dnia 23 grudnia 2014 roku 

Zarządzenie Nr Or.0050.83.2014
WÓJTA GMINY MURÓW

z dnia 23 grudnia 2014 roku

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 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz.659, poz. 
805, poz. 906)

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.
241

i 242
k. m. 1

25739
i

27187
4861 Murów

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, położona  w ciągu 
istniejącej zabudowy mieszkalno-
usługowej, przy ul. Lipowej 
o nawierzchni asfaltowej. W pobliżu 
znajdują się obiekty handlowo-
usługowe i użyteczności publicznej. 
Działki tworzą łącznie kompleks o dość 
regularnym kształcie. Teren 
nieruchomości jest usytuowany 
znacznie poniżej poziomu drogi i nie ma 
urządzonego wjazdu. Nieruchomość 
graniczy z terenami 
niezagospodarowanymi, stanowiącymi 
obecnie użytki zielone a od 
południowego-wschodu z ciekiem 
wodnym. Możliwości zagospodarowania 
działek są przeciętne, teren jest 
zarośnięty wysokimi trawami. 
Nieruchomość jest położona w terenach 
uzbrojonych w energię elektryczną, 
wodociąg, kanalizację i drogę.   

W Miejscowym 
Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Wsi 
Murów działki 
oznaczone są 
symbolami:
- „05U1” –  co 
stanowi tereny 
zabudowy 
usługowej
- „03WSZ” – co 
stanowi tereny wód 
powierzchniowych 
z otuliną biologiczną

71 000,00
+ 23% VAT 
+ koszty 
dokumentacji
w wysokości:
1 530,00

2. 388/58 
i 

588/168
k. m. 1

OP1U/
00049
204/5

i
OP1U/
00031
148/5

539 Bukowo Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, położona w terenach 
uzbrojonych w energię elektryczną, 
wodociąg i drogę. Grunty położone są 
w ciągu istniejącej zabudowy 
mieszkalno-gospodarczej, w sąsiedztwie 
świetlicy wiejskiej. Działki mają płaską 
powierzchnię, porośniętą trawą. Kształt 
działek jest dość regularny, jednak 
wymiary nie pozwalają na samodzielną 
zabudowę.  

Od 1 stycznia 
2003 roku brak 
planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
wsi Bukowo. 
W Studium 
Uwarunkowań 
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
działka oznaczona 
jest symbolem „UP” 

5 277,00 
+ 23% VAT
+ koszty 
dokumentacji
w wysokości:
1 038,00



–  co stanowi obszar 
usług publicznych.

§ 2

Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Murów  
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: Murów i Bukowo 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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