
Murów, dn. 4 lutego 2008 r.

OGŁOSZENIE

Na  podstawie  art.  28  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce 

nieruchomościami ( Dz. U.  z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782;  z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 

169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69 

poz. 468, Nr 173, poz.1218)  i §6 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w 

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 

poz. 2108)

WÓJT GMINY MURÓW
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

L.p.

Nr 

działki/

k.m.

Nr 

KW

Pow. 

w m2
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości

     Cena 

wywoławcza 

      w zł

1.
932/103 

945/102 

k. m.  4

46458 900
Stare 

Budkowice

Nieruchomość gruntowa 

niezabudowana,  

położona w sąsiedztwie 

istniejącej zabudowy 

mieszkalnej,  uzbrojona 

w drogę,  energię 

elektryczną, wodociąg 

Od 1.01.2003 r. brak planu 

zagospodarowania 

przestrzennego. W Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego działka 

oznaczona jest symbolem MN 

– obszar zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej.

9.216,00

+ koszty 

dokumentacji 

w wysokości:

1.230,00

Nieruchomość  nie  jest  obciążona  jakimikolwiek  prawami  na rzecz  osób  trzecich.  Przetarg  odbędzie  się 

6 marca 2008 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie,   ul. Dworcowa 2, pokój nr 14.

Warunkiem udziału  w  przetargu  jest  wniesienie  wadium.  Wadium w wysokości  1.100,00  zł może  być 

wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu 

-  do dnia 29 lutego  2008 r. w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Murowie – Bank Spółdzielczy 

Łubniany Nr 48 8897 0004 2001 0006 0163 0002.

Wadium  wpłacone  przez  osobę,  która  wygra  przetarg  zostanie  zaliczone  na  poczet  nabywanej 

nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wpłacone wadium przechodzi na 

rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu 

przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Dodatkowe  warunki  przetargu  na  w/w  nieruchomość  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  

w Murowie ul. Dworcowa 2, pokój nr 19 lub telefonicznie (077) 4214034 wew. 16.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń                                                                              Wójt 
Urzędu Gminy w Murowie w terminie                                                          /-/ Andrzej Puławski 

od  04.02.2008 r. do 06.03.2008 r.


