
projekt 

UCHWALA Nr .(M 
Rady Gminy w Siennicy 

z dnia ..&»G.3...££/& roku 

w sprawie : wyrazenia zgody na sprzedaz udziahi w nieruchomosci polozonej we wsi Siodlo 

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 . ) , w zwiazku z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomosciami (Dz. U.2014.518j.t.) - Rada Gminy w Siennicy uchwala, co nastejDuje: 

§ 1 

Wyraza si? zgod? na sprzedaz na rzecz wspohvlascicieli udziahi 1/12 w nieruchomosci polozonej we wsi 

Siodlo, oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialki: nr 469 o pow.0,27 ha, nr 471 o pow. 0,14 ha, nr 

472 0 pow. 0,21 ha, nr 480 o pow. 0,1804 ha, nr 481 o pow. 0,0882 ha, nr 752 o pow. 0,05 ha, nr 753 o 

pow. 0,14 ha, nr 754 o pow. 0,06 ha i nr 923 0 pow. 0,06 ha. 

Szczegolowe polozenie dzialek zawiera mapa stanowia^ca zalacznik do uchwaly. 

§ 2 

Wykonanie uchwaly powierza si? Wcjtowi Gminy Siennica. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 
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do Uchwaly Nr M^DWL.ULWJ-k 
Uzasadnienie 

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz udziahi w nieruchomosci polozonej we wsi Siodlo-
dzialki numer : 469, 471, 472, 480, 481, 752, 753, 754 i 923. 

Przedmiotem zbycia bedzie udzial 1/12 w nieruchomosci zlozonej z dzialek numer 469, 471, 
472, 480, 481, 752, 753, 754 i 923 polozonych we wsi Siodlo, nabyty na podstawie Decyzji Nr 
253/S/14 Wojewody Mazowieckiego SPN-S.7510.2.2014.A.P.-W. Zgodnie z art. 37 ust.2 pkt 9 
ustawy o gospodarce nieruchomosciami nieruchomosc jest zbywana w drodze bezprzetargowej 
jezeli przedmiotem zbycia jest udzial w nieruchomosci, a zbycie nastepuje na rzecz innych 
wspolwlascicieli nieruchomosci. 
W/w dzialki sâ  niezabudowane, z wyjajkiem dzialki numer 480, na ktorej znajdujq. si? budynki 
stanowiace odrebny od gruntu przedmiot wlasnosci (na podstawie decyzji Naczelnika Gminy 
Siennica nr 7455-24/86/87). 
Zgodnie z Uchwaly 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 pazdziernika 2003 tJ : 
- dzialki numer 469, 471 i 472 znajduja, si? w terenie rolnym i w cz?sci poludniowej na 
glebokosc do okolo 25 metrow - w terenie rolnym podlegajacym szczegolnej ochronie, 
- dzialki numer 480 i 481 w cz?sci poludniowej na glebokosc do okolo 70 metrow znajduja^ 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 kolizji z istniej^cym i projektowanym zagospodarowaniem), z wylaczeniem pasa 
terenu wzdluz drogi powiatowej, o szerokosci okolo 4 metry - przeznaczonego na poszerzenie 
tej drogi, pozostale cze_sci dzialek znajduja^ si? w terenie rolnym podlegajacym szczegolnej 
ochronie, 
- dzialka numer 752 znajduje si? w terenie rolnym podlegajacym szczegolnej ochronie, 
- dzialki numer 753, 754 i 923 znajduje si? w terenie rolnym. 
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. 



ZaJacznik do uchwalv numer 

Rady Gminy w Siennicy z dniz'&MMJk.. roku 


