
           

ZARZĄDZENIE Nr OK.0050.71.2011 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia 12 grudnia 2011 roku 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej 

we wsi  Żaków 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami), art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 i ust. 

2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 

U. z 2010 r. Nr 102 poz.651,  ze zmianami), Uchwały Nr XI/74/2011 Rady Gminy w Siennicy z 

dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 

we wsi Żaków – działki numer 207/3 i 207/5, 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do 

niniejszego zarządzenia w formie bezprzetargowej (działki numer 207/3 i 207/5 we wsi Żaków). 

 

§ 2 

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 

Siennicy na okres 21 dni.  

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. planowania 

przestrzennego i gospodarki gruntami. 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr OK.0050.71.2011 

Wójta Gminy Siennica z dnia 12 grudnia 2011 r. 

 

Wójt Gminy Siennica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 
położonych na terenie wsi  Żaków 

 

W Y K A Z 
 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Siennica przeznaczonych do sprzedaży 

 

LP Położenie 

nieruchomości 

Pow. 

w m
2 

Oznaczenie księgi 

wieczystej 

Opis nieruchomości Pzeznaczeni

e w planie 

zagospodar

owania 

przestrzenn

ego 

Forma 

sprzedaży 

Wartość 
nierucho

mości wieś Nr 

działki 

 

1 

Żaków 207/3  

207/5 

2.151 

   617 

2.768 

KW SI1M/00004915/0 Przedmiotowa nieruchomość gruntowa 

zabudowana jest dwoma budynkami użytkowymi 

(o powierzchni użytkowej po 72 m2), składa się z 

dwóch działek (207/3 i 207/5). Działki położone są 
w środkowej części wsi Żaków, bezpośrednio przy 

drodze wojewódzkiej Mińsk Maz. – Latowicz.. W 

sąsiedztwie nieruchomości znajduje się obiekt 

szkolny oraz nieruchomość zabudowana 

założeniem dworsko - parkowym. Teren uzbrojony 

jest w sieci: elektryczną, wodociągową i 
telefoniczną. 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

(MN) z 

dopuszcze-

niem usług 

nieuciążli-
wych 

bezprzetargowo   

35600zł 

W związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wyznacza się termin do 03 lutego 2012 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 Żaków oraz zostało opublikowane na stronie 

internetowej www.ugsiennica.pl 

 

Wywieszono dnia ……………………………2011r. 

 

Zdjęto dnia ……………………………...……2012r. 


