
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Murów

dnia 20 czerwca 2017 roku 

Zarządzenie Nr Or.0050.31.2017
WÓJTA GMINY MURÓW

z dnia 20 czerwca 2017 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r.
poz. 820)

zarządzam co następuje:

§ 1
Przeznaczam do sprzedaży poniższe nieruchomości stanowiące własność Gminy Murów:

L.p.
Nr

działki/
k. m.

Nr KW
Pow. 

m2 Położenie Opis nieruchomości
Przeznaczenie

nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania 

Wartość
sprzedaży

 zł

1.

928/103;
929/103;
941/102;
942/102
k. m. 4

OP1U/
000464

58/9
1800

Stare Budkowice
ul.

Zagwiździańska

Działki gruntowe niezabudowane, położone 
w peryferyjnej strefie miejscowości, wśród terenów 
upraw polowych, nielicznych zabudowań oraz działek 
rolnych sukcesywnie przekształcanych pod zabudowę 
o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej 
z ograniczonym dostępem do obiektów handlowo – 
usługowych czy użyteczności publicznej. Stosunkowo 
niedaleko znajduje się las. Teren nieruchomości 
równy, stosunkowo płaski, niezagospodarowany 
z nasadzeniami (samosiejkami). Działki nr 928/103 
i 929/103 o kształcie czworokątnym, dogodnym do 
zabudowy. Działki nr 941/102 i 942/102 o kształcie 
regularnym, wydłużonym, czworokątnym, stanowią 
część pasa drogi gruntowej, nieutwardzonej. Działki 
bez uzbrojenia.

W Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Wsi Stare 
Budkowice 
- działki nr 928/103, 
929/103 oznaczone są 
symbolem:
„20MN1” – co stanowi 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej”; 
- działki nr 941/102, 
942/102 oznaczone są 
symbolem:
„04KDD” – co stanowi 
tereny dróg publicznych 
klasy D”

28 300,00 zł
+ 23% VAT
+ koszty 
dokumentacji
w wysokości:
2 610,00 zł

§ 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 sołectwie Stare Budkowice, 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.

Wójt

/-/ Andrzej Puławski
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