
 Zarządzenie Nr Or.0050.20.2018
WÓJTA GMINY MURÓW

z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości – lokalu użytkowego do najmu

Na podstawie  art.  30  ust.  2  pkt.  3  ustawy  z  dnia  08  marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym  
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  994) oraz  art.13  ust.1  i  art.  35  ust.1  i  2  ustawy  z  dnia  
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650,
1000  )  

zarządzam co następuje:

§1

Przeznaczam do najmu poniższą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Murów:

L
p

Oznaczenie 
nieruchomości

Pow. 
lokalu 
użytkow
ego

Opis 
nieruchomośc
i

Przeznaczenie
Nieruchomości i 
sposób 
zagospodarowania

Wysokość opłat z 
tytułu najmu i
Termin płatności 

Zasady 
aktualizacji 
opłat

Informacja o 
przeznaczeniu do 
oddania w najem lub
dzierżawę

1 Stare 
Budkowice
Część działki nr
1023/98 
k.m.4 , KW 
OP1U/
00081473/7

42.90m2 Lokal 
użytkowy, 
połozony w 
miejscowości 
Stare 
Budkowice 
przy 
ul.Zagwiździa
ńskiej 16 o 
pow. 
użytkowej 
42,90m2 

Przeznaczenie – w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi 
Stare Budkowice – 
UUP „ Tereny usług 
użyteczności 
publicznej” 
Prowadzenie 
punktu aptecznego

10,53 zł plus VAT 
(23%) za 1m2

Czynsz miesięczny 
płatny z góry do 10-
tego każdego 
miesiąca z 
możliwością 
aktualizacji opłat raz 
w roku wg wskaźnika
wzrostu cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych

Aktualizacja
opłat po 
uprzedniej 
informacji

Lokal przeznaczony 
do najmu na okres 
do 10 lat licząc od 
dnia podpisania 
umowy.
Lokal przeznaczony 
celem prowadzenia 
punktu aptecznego, 
tryb bezprzetargowy

§2

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

sołectwie Stare Budkowice 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.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                              

Wójt
/-/ Andrzej Puławski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Murowie 
od dnia 21.06.2018 r. do 13.07.2018 r.


