
Załącznik do Zarządzenia Nr OK.0050.61.2011 

Wójta Gminy Siennica z dnia 24.10. 2011 r. 

 

Wójt Gminy Siennica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 
położonych na terenie wsi Siennica i wsi Starogród 

 

W Y K A Z 
 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Siennica przeznaczonych do sprzedaży 
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1 

Siennica  133/3 

 

 

2606 

KW SI1M/00053513/0 Przedmiotowa działka  jest zabudowana 

budynkami gospodarczo – inwentarskimi po 

dawnym skupie zwierząt. Działka położona jest 

przy końcu ul. Zachodniej, w części zachodniej wsi 

Siennica. Sąsiaduje z nieruchomościami 

niezabudowanymi. W bliskiej odległości znajdują 

się nieruchomości zabudowane domami 

jednorodzinnymi nowopowstałego osiedla 

mieszkalnego. Obok nieruchomości znajduje się 

teren wchodzący w skład założenia dworsko – 

parkowego będącego pod ochroną konserwatorską. 

Teren uzbrojony jest w sieci: elektryczną, 

wodociągową i telefoniczną. 

zabudowa 

usługowa  (U) 

z dopuszcze-

niem 

zabudowy 

mieszkaniowej

dla właścicieli 

działalności 

gospodarczej 

bezprzetargowo   

22200 zł 

 

2 

Starogród 380 

 

 

1400 

Decyzja Nr 1072/04 z 

12.05.2004r. Wojewody 

Mazowieckiego 

WPR.VII.7710/KM/2195/03

/04 

Przedmiotowa działka położona jest w środkowej 

części wsi Starogród bezpośrednio przy drodze 

wiejskiej łączącej się z innymi drogami w centrum 

wsi. Odległość od centrum Siennicy ok. 8 km. W 

sąsiedztwie znajdują się nieruchomości 

zabudowane o funkcji siedliskowej oraz 

jednorodzinnej. Po przeciwnej stronie drogi 

znajduje się nieruchomość zabudowana założeniem 

dworsko – parkowym. Nieruchomość jest 

niezabudowana lecz znajdują się na niej ruiny po 

budynku mieszkalnym. Teren wiejski jest 

zabudowa 

zagrodowa 

(MR) 

z dopuszcze- 

niem 

zabudowy 

jednorodzinnej 

i usług  

nieuciążli- 

wych  

przetarg ustny 

nieograniczony 

 

32100 zł 



uzbrojony  w sieci: elektryczną, wodociągową i 

telefoniczną 

 

W związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wyznacza się termin do 09.12.2011 roku na złożenie stosownego wniosku. 

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Siennicy, tel. (025) 757-20-20 w 19 

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siennicy, u sołtysa we wsi Siennica  i wsi Starogród oraz zostało opublikowane 

na stronie internetowej www.ugsiennica.pl 

 

Wywieszono dnia ……………………………2011r. 

 

Zdjęto dnia ……………………………...……2011r. 

 


