
 

 

 

Zarządzenie Nr Or.0050.77.2021 
WÓJTA GMINY MURÓW 

z dnia 8 grudnia 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) 

 

zarządzam co następuje: 
 

 

§ 1 
 Przeznaczam do sprzedaży poniższą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Murów: 

 

L.p. 
Nr 

działki/ 
km. 

Nr KW 
Pow.  

m2 
Położenie Opis nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania  

Wartość 
sprzedaży 

 zł 

1. 
129/4 
km. 1 

OP1U/
00042
318/8 

798 Murów 

Działka gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości 
Murów. Lokalizacja nieruchomości w pośredniej strefie wsi 
gdzie zostały wydzielone działki projektowaną zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Sąsiedztwo stanowią działki 
zabudowane budynkami o funkcji mieszkaniowej, 
jednorodzinnej, gospodarczej, działki gruntowe w trakcie 
zabudowy i niezabudowane oraz pola i zalesienia. Dojazd do 
działki zaprojektowano drogą wewnętrzną na wydzielonym 
pod drogę terenie od ul. Lipowej. Teren uzbrojony w energię 
elektryczną i sieć wodociągową. Teren nieruchomości 
gruntowej równy i płaski. Kształt działki regularny, 
wydłużony prostokąt. Działka niezagospodarowana, 
porośnięta krzewami i drzewami, wymaga uporządkowania 
w miarę zabudowy. Ocena zewnętrzna wskazuje możliwość 
przyszłego uzbrojenia działki w media podstawowe jak 
również na niezależną zabudowę. Położenie działki z 
dogodnym dostępem do obiektów handlowo-usługowych i 
użyteczności publicznej. Opis użytków: RV-0,0798 [ha]. 

W Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Wsi Murów 
działka oznaczona jest 
częściowo symbolem: 
„10 MN1” – co stanowi 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej oraz 
częściowo symbole: 
„03KDW”- co stanowi teren 
dróg wewnętrznych. 

38 605,00 zł 

2. 
288/4 
km. 1 

OP1U/
00027
159/4 

5536 
Zagwiź-
dzie 

Działka gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości 
Zagwiździe, w pośredniej strefie wsi gdzie wydzielono działki 
pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Sąsiedztwo stanowią działki zabudowane budynkami o 
funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, gospodarczej, działki 
gruntowe niezabudowane oraz pola i zalesienia. Dojazd do 
działki zaprojektowano drogą wewnętrzną na wydzielonym 
pod drogę terenie od ul. Leśnej. Oględziny wskazują na 
wykonywanie w miarę zabudowy działek, uzbrojenia w sieć 
elektryczną i sieć wodociągową. Teren nieruchomości 
gruntowej równy i płaski. Kształt działki regularny, 
wydłużony prostokąt. Działka niezagospodarowana, 
porośnięta krzewami i drzewami, wymaga uporządkowania 
w miarę zabudowy. Ocena zewnętrzna wskazuje możliwość 
przyszłego uzbrojenia działki w media podstawowe jak 
również na niezależną zabudowę. Położenie działki z 
dogodnym dostępem do obiektów handlowo-usługowych i 
użyteczności publicznej. Opis użytków: RVI-0,5536 [ha] oraz 
RV-0,0431 [ha]. 

W Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Wsi 
Zagwiździe działka 
oznaczona jest częściowo 
symbolem: 
„06MN1” – co stanowi 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej oraz 
częściowo symbole: 
„02R”- co stanowi teren 
rolniczy. 

114 605,00 zł 

3. 
285/2 
km. 1 

OP1U/
00026
521/6 

2857 
Zagwiź-
dzie 

Działka gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości 
Zagwiździe, w pośredniej strefie wsi gdzie wydzielono działki 
pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Sąsiedztwo stanowią działki zabudowane budynkami o 
funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, gospodarczej, działki 
gruntowe niezabudowane oraz pola i zalesienia. Dojazd do 
działki zaprojektowano drogą wewnętrzną na wydzielonym 
pod drogę terenie od ul. Leśnej. Oględziny wskazują na 
wykonywanie w miarę zabudowy działek, uzbrojenia w sieć 
elektryczną i sieć wodociągową. Teren nieruchomości 
gruntowej równy i płaski. Kształt działki regularny, 
wydłużony prostokąt. Działka niezagospodarowana, 
porośnięta krzewami i drzewami, wymaga uporządkowania 
w miarę zabudowy. Ocena zewnętrzna wskazuje możliwość 
przyszłego uzbrojenia działki w media podstawowe jak 
również na niezależną zabudowę. Położenie działki z 

W Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Wsi 
Zagwiździe działka 
oznaczona jest częściowo 
symbolem: 
„06MN1” – co stanowi 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej oraz 
częściowo symbole: 
„02R”- co stanowi teren 
rolniczy. 

55 505,00 zł 



 

dogodnym dostępem do obiektów handlowo-usługowych i 
użyteczności publicznej. Opis użytków: RVI-0,2338 [ha] oraz 
RV-0,0519 [ha]. 

4. 
288/6 
km. 1 

OP1U/
00041
167/7 

4844 
Zagwiź-
dzie 

Działka gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości 
Zagwiździe, w pośredniej strefie wsi gdzie wydzielono działki 
pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Sąsiedztwo stanowią działki zabudowane budynkami o 
funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, gospodarczej, działki 
gruntowe niezabudowane oraz pola i zalesienia. Dojazd do 
działki zaprojektowano drogą wewnętrzną na wydzielonym 
pod drogę terenie od ul. Leśnej. Oględziny wskazują na 
wykonywanie w miarę zabudowy działek, uzbrojenia w sieć 
elektryczną i sieć wodociągową. Teren nieruchomości 
gruntowej równy i płaski. Kształt działki regularny, 
wydłużony prostokąt. Działka niezagospodarowana, 
porośnięta krzewami i drzewami, wymaga uporządkowania 
w miarę zabudowy. Ocena zewnętrzna wskazuje możliwość 
przyszłego uzbrojenia działki w media podstawowe jak 
również na niezależną zabudowę. Położenie działki z 
dogodnym dostępem do obiektów handlowo-usługowych i 
użyteczności publicznej. Opis użytków: RVI-0,4152 [ha] oraz 
RV-0,0692 [ha]. 

W Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Wsi 
Zagwiździe działka 
oznaczona jest częściowo 
symbolem: 
„06MN1” – co stanowi 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej oraz 
częściowo symbole: 
„02R”- co stanowi teren 
rolniczy. 

100 305,00 zł 

5. 
289/2 
km. 1 

OP1U/
00050
359/6 

2860 
Zagwiź-
dzie 

Działka gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości 
Zagwiździe, w pośredniej strefie wsi gdzie wydzielono działki 
pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Sąsiedztwo stanowią działki zabudowane budynkami o 
funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, gospodarczej, działki 
gruntowe niezabudowane oraz pola i zalesienia. Dojazd do 
działki zaprojektowano drogą wewnętrzną na wydzielonym 
pod drogę terenie od ul. Leśnej. Oględziny wskazują na 
wykonywanie w miarę zabudowy działek, uzbrojenia w sieć 
elektryczną i sieć wodociągową. Teren nieruchomości 
gruntowej równy i płaski. Kształt działki regularny, 
wydłużony prostokąt. Działka niezagospodarowana, 
porośnięta krzewami i drzewami, wymaga uporządkowania 
w miarę zabudowy. Ocena zewnętrzna wskazuje możliwość 
przyszłego uzbrojenia działki w media podstawowe jak 
również na niezależną zabudowę. Położenie działki z 
dogodnym dostępem do obiektów handlowo-usługowych i 
użyteczności publicznej. Opis użytków: RVI-0,2626 [ha] oraz 
RV-0,0234 [ha]. 

W Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Wsi 
Zagwiździe działka 
oznaczona jest częściowo 
symbolem: 
„06MN1” – co stanowi 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej oraz 
częściowo symbole: 
„02R”- co stanowi teren 
rolniczy. 

67 805,00 zł 

6. 

169, 
170,517
/168,51
8/168 
km. 1 

OP1U/
00074
168/4 

4050 Dębiniec 

-Działka gruntowa  nr: 169 km 1 o pow. 0,0110 [ha] kl. ŁIV, 
kształt trapez; 
-Działka gruntowa  nr: 170 km 1 o pow. 0,0410 [ha] kl. ŁV, W, 
kształt trójkąt; 
-Działka gruntowa  nr: 517/168 km 1 o pow. 0,3513 [ha] kl. 
ŁV- 0,3279 [ha], W- 0,0234 [ha] kształt wielokąt; 
-Działka gruntowa  nr: 518/168 km 1 o pow. 0,0017 [ha] kl. 
ŁV- kształt trójkąt. 
Działki położone są obok siebie, oddzielone ciekami 
wodnymi od pozostałych działek w miejscowości Dębiniec. 
Lokalizacja nieruchomości w pośredniej strefie miejscowości. 
 

Od 1 stycznia 2003 roku 
brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi 
Dębiniec. W Studium 
Uwarunkowań                        
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Murów działki nr: 
169, 170, 517/168 oraz 
518/168 oznaczone są 
symbolem: 
- „R” – co oznacza teren 
rolniczy 

14 705,00 zł 

7. 
61 km. 

4 

OP1U/
00025
708/4 

4800 Okoły 

Działka nr ew. 61 km 4 położona jest w miejscowości Okoły 
przy ul. Wiejskiej, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 
(nr. Ew. 55) oraz trzema innymi budynkami niemieszkalnymi 
(nr. Ew. 56, nr. 57, nr. 58), (budynkami gospodarczymi). 
Działka ogrodzona od ulicy oraz częściowo z boków w strefie 
zabudowanej, w pozostałej części nieogrodzona. Działka 
posiada dostęp do ulicy o nawierzchni asfaltowej. 
Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane i niezabudowane 
użytkowane rolniczo. Teren w miejscu położenia 
nieruchomości uzbrojony w energię elektryczną, wodę, 
kanalizację do szamba. Dojścia i dojazdy gruntowe. Opis 
użytków: tereny mieszkaniowe B- 0,1786 [ha], łąki trwałe 
ŁIV- 0,2020 [ha], grunty orne R- 0,0994 [ha]. 
 
- Budynek mieszkalny (nr 55) parterowy ze strychem, 
wybudowany w latach 30-tych XX wieku, spalony w okresie 
wojny i odbudowany w latach 50-tych. Ściany murowane z 

Od 1 stycznia 2003 roku 
brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi 
Okoły. W Studium 
Uwarunkowań                        
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Murów działka nr: 
61 oznaczona jest 
symbolem: 
- „RM” – co oznacza teren 
zabudowy zagrodowej 

76 605,00 zł 



 

widocznymi spękaniami i zawilgoceniem, otynkowane, 
nieocieplone, strok konstrukcji drewnianej, dach 
dwuspadowy konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką 
zakładkową cementową i ceramiczna z rozbiórki, rynny tylko 
od ulicy.. Okna z profili PCV- 3 szt., pozostałe drewniane 
skrzynkowe stare, drzwi drewniane, stare różne, na ścianach 
tynki i wymalowania. Posadzki różne: stare drewniane 
podłogi zniszczone, posadzki z tworzyw. Poddasze 
nieużytkowane- strych. Schody drewniane stare, Instalacje 
elektryczne stare- przewody AL. W rurach Bergmana. 
Instalacja wodna w rurkach stalowych. Instalacja 
kanalizacyjna pcv z odprowadzeniem do szamba. 
Ogrzewanie centralne na piec węglowy z 1985 r., grzejniki 
blaszane. Budynek  wymaga remontu. Pow. użytkowa wg 
pomiarów= 110,70 m2. Pz 176 m2. 
- Budynek gospodarczy (nr 56) parterowy dobudowany do 
budynku mieszkalnego w rogu za gankiem o funkcji 
gospodarczej. Ściany murowane a na nich tynki. Dach kryty 
eternitem falistym. Drzwi drewniane. Instalacja elektryczna, 
wodna. Budynek stanowi kotłownię i skład opału. Pow. 
użytkowa 17 m2 Pz= 22m2. 
- Budynek gospodarczy (nr 57) parterowy- była stodoła. 
Ściany murowane z cegły ceramicznej, nieotynkowane, 
miejscowo spękane. Dach dwuspadowy konstrukcji 
drewnianej, pokryty dachówka cementowa. Budynek 
kwalifikuje się do rozbiórki. Pow. zabudowy Pz= 93 m2. 
- Budynek gospodarczy (nr 58) były budynek obory z 
łącznikiem, częściowo ze strychem. Ściany murowane z cegły 
ceramicznej, nieotynkowane, spękane. Dach dwuspadowy 
konstrukcji drewnianej, pokryty dachówka ceramiczną. 
Budynek kwalifikuje się do rozbiórki. Pow. zabudowy Pz= 111 
m2. 

 
 
 

§ 2 
Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w tymczasowej siedzibie 

Urzędu Gminy Murów, która mieści się w budynku Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Zagwiździu ul. Lipowa 68 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 Radomierowice, 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. 

 

 

 
Wójt  

/-/ Michał Golenia 

 

 
 
 
 
 
 

 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Murowie 
Od dnia 08.12.2021 r. do 30.12.2021 r.  


