
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Murów

dnia  20 lipiec  2018 roku 

Zarządzenie Nr Or.0050.28.2018
WÓJTA GMINY MURÓW

z dnia 20 lipiec 2018 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 2018 r. poz. 121)

zarządzam co następuje:

§ 1
Przeznaczam do sprzedaży poniższe nieruchomości stanowiące własność Gminy Murów:
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4861 Murów
ul.Lipowa

Działka  gruntowa  niezabudowana,  położona  w  miejscowości
Murów, w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Lipowej o nawierzchni
asfaltowej  oraz  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,
zabudowy  zagrodowej  oraz  terenów  uprawnych  i  łąki.  Od
wschodu i  północy działka użytkowana rolniczo,  od południa
przy  nieruchomości  biegnie  rów  –  wodociek.   Działka
o kształcie regularnym czworokątnym z uzbrojeniem w wodę
i  energię  elektryczną.  Teren  obniżony  w  kierunku  do  drogi
o ok.2,00m. Opis użytków: RV-0,1445 [ha], RVI – 0,1980 [ha],
ŁV-0,1436 [ha]

W Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Wsi 
Murów działka oznaczona 
jest symbolem:
„05U1” – co stanowi 
tereny zabudowy 
usługowej oraz częściowo
symbolem:
„03Wsz” – co stanowi 
teren wód 
powierzchniowych z 
otuliną biologiczną.

78 200,00 zł
+ 23% VAT
+ koszty 
dokumentacji
w wysokości:
1530,00 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  Murów,  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
/-/ Andrzej Puławski
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