
projekt 

UCHWAŁA Nr IW&t.AŁlOU 
Rady Gminy w Siennicy 

z dnia JL^ĄfiCidwiil JjD^ 

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości - działka numer 471/1 
położona w miejscowości Siennica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 200 l r Nr 142 poz. 1591 ze zmian. ) - Rada Gminy w Siennicy postanawia, 
co następuje: 

1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie, na okres 15 lat, części nieruchomości o wymiarach 
lOm x 12m i powierzchni 120m2, położonej we wsi Siennica, będącej własnością Gminy 
Siennica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 471/1 - z przeznaczeniem pod 
usługi. 
2. Oznaczenie części nieruchomości, której dotyczy dzierżawa zawiera załącznik numer 1 do 
niniejszej uchwały. 
3. Szczegółowe położenie nieruchomości zawiera załącznik mapowy nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§1 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

AGMIESi 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr lU0GQtv . to l4 

Rady Gminy w Siennicy 
z dnia JlLlUPto-

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zastrzega do wyłącznej właściwości 
rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 
zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 
Działka numer 471/1 położona w m. Siennica zgodnie z Uchwałą 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 Nr 266, 
poz. 7004 z dnia 17 października 2003 r./ - znajduje się w terenie usług. 

Podjęcie uchwały umożliwi gminie uzyskanie dochodu z dzierżawy w/w nieruchomości. 



Załącznik nr 1 do uchwały numer 
Rady Gminy w Siennicy z dnia 



Załącznik nr 2 do uchwały numer 
Rady Gminy w Siennicy z dnia 


