
UCHWALA Nr XXMQQ.QLW. VOh 
Rady Gminy w Siennicy 

z dnia ...Q\i^:..W.L^A.. 

w sprawie : wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci polozonej we wsi Wojciechowka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym 

(Dz. U.2013.594 j . t . ) - Rada Gminy w Siennicy uchwala, co nast?puje: 

§ 1 

Wyraza si? zgod? na sprzedaz, nieruchomosci polozonej we wsi Wojciechowka, oznaczonej w ewidencji 

gruntow jako dzialki: numer 30, o powierzchni 1,0010 ha, numer 31 o powierzchni 0,1767 ha. 

Szczegolowe polozenie nieruchomosci zawiera mapa stanowiaca zah\cznik do uchwaly. 

§ 2 

Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Siennica. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 
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do Uchwaly Nr MtWS^.M.-.Mk, 
Uzasadnienie 

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci polozonej we wsi Wojciechowka -
dzialki numer 30 i 31 . 

Dzialki numer 30 i 31 polozone we wsi Wojciechowka, na podstawie postanowienia Sadu 
Rejonowego w Mihsku Mazowieckim sygn. A k t : I Ns 1252/12 - stanowiq mienie Gminy 
Siennica. 
Dzialka numer 31 jest niezabudowana, na dzialce numer 30 znajduje si? budynek mieszkalny. 
Zgodnie z Uchwalq Nr VII/62/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica /Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego N r 266, poz. 7004 z dnia 17 pazdziernika 2003 x.l: 
- dzialka numer 30 na glebokosc do okolo 30 metrow wzdluz granicy poludniowej i na glebokosc 
do okolo 70 metrow wzdluz granicy polnocnej znajduje si? w terenie zabudowy zagrodowej z 
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (jako uzupelnienie niezabudowanych 
enklaw lub na dzialkach wydzielonych z siedliska rolnego o bezposredniej dost?pnosci do drogi 
publicznej) i uslug nieuciazliwych (pod warunkiem, ze nie spowoduja^ one kolizj i z istniejacym i 
projektowanym zagospodarowaniem), z wylaczeniem pasa terenu wzdluz drogi wewn?trznej, o 
szerokosci okolo 1,5 metra - przeznaczonego na poszerzenie tej drogi, pozostala cz?sc dzialki 
znajduje si? w terenie rolnym, 
- dzialka numer 31 znajduje si? w terenie zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (jako uzupelnienie niezabudowanych enklaw lub na dzialkach 
wydzielonych z siedliska rolnego o bezposredniej dost?pnosci do drogi publicznej) i uslug 
nieuciazliwych (pod warunkiem, ze nie spowodujq. one kolizj i z istniejacym i projektowanym 
zagospodarowaniem), z wylaczeniem pasa terenu wzdluz drogi wewn?trznej, o szerokosci 
okolo 1,5 metra - przeznaczonego na poszerzenie tej drogi. 
Na dzialce numer 31 postanowieniem Sadu Rejonowego sygn. A k t I Ns 1317/10 ustanowiona 
jest sluzebnosc gruntowq drogi koniecznej w zakresie przejazdu i przechodu na rzecz 
kazdoczesnych wlascicieli nieruchomosci polozonych we wsi Wojciechowka o numerze 
ewidencyjnym 62, 63, 64 i 66. 
Podj?cie uchwaly umozliwi sprzedaz w/w dzialki co zapewni gminie dochod nie tylko w 
postaci ceny sprzedazy lecz rowniez z tytulu podatku od nieruchomosci. 



Zalacznik do uchwaly numer • • • ••- . 
Rady Gminy w Siennicy z dnia .OM.M.UJAH.... roku 


