
 

Zarządzenie Nr Or.0050.18.2022 

WÓJTA GMINY MURÓW 

z dnia 1 marca 2022 roku 

w sprawie powołania komisji przetargowej 

 

 
Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku                                 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2213) zarządzam co następuje: 

§ 1 

Powołuję komisję przetargową w składzie: 

1. Malwina Solga – przewodniczący komisji 

2. Maria Kania  – członek komisji 

3. Marta Nowicka  – członek komisji 

 

celem przeprowadzenia przetargów: 

− dnia 1 marca 2022 roku, na sprzedaż nieruchomości: 

1) gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Radomierowice, w skład której 

wchodzi działka nr 69/1  z karty mapy 1; 

2) gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Święciny, w skład której wchodzi 

działka nr 42  z karty mapy 1; 

3) gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Budkowice, w skład której 

wchodzi działka nr 1034/66  z karty mapy 2. 

− dnia 2 marca 2022 roku, na sprzedaż nieruchomości: 

1) gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Budkowice, w skład której 

wchodzi działka nr 1035/66  z karty mapy 2; 

2) gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Budkowice, w skład której 

wchodzi działka nr 1036/66  z karty mapy 2; 

3) gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Budkowice, w skład której 

wchodzi działka nr 1037/66  z karty mapy. 

− dnia 3 marca 2022 roku, na sprzedaż nieruchomości: 

1) gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Budkowice, w skład której 

wchodzi działka nr 1038/66  z karty mapy 2; 

2) gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Budkowice, w skład której 

wchodzi działka nr 1039/66  z karty mapy 2; 

3) gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Budkowice, w skład której 

wchodzi działka nr 1041/66  z karty mapy. 

− dnia 4 marca 2022 roku, na sprzedaż nieruchomości: 

1) gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Budkowice, w skład której 

wchodzi działka nr 1042/66  z karty mapy 2; 

2) gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Budkowice, w skład której 

wchodzi działka nr 1043/66  z karty mapy 2; 

3) gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Budkowice, w skład której 

wchodzi działka nr 1044/66  z karty mapy. 

 

 



§ 2 

Z przeprowadzonych czynności przewodniczący komisji przetargowej sporządzi protokół, 

według zasad określonych w cytowanym wyżej Rozporządzeniu Rady Ministrów. 

 

§ 3 

Po rozstrzygnięciu przetargu komisja ulega rozwiązaniu. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

Wójt  
/-/ Michał Golenia 

 


