
           

ZARZĄDZENIE Nr 47 /09 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia 22 września 2009 r. 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

położonych we wsi Siennica obręb Stara Wieś 

 

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. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity 

Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. Nr XXIV/183/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonych we wsi Siennica obręb Stara Wieś 0030, zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do 

niniejszego zarządzenia w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

§ 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. inwestycji i gospodarki 

gruntami. 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
 

                                                                                      
     



                                                                                                                                                     Załącznik do Zarządzenia Nr 47/09 
                                                                                                                                                          Wójta Gminy Siennica z dnia 22.09.2009r. 

 
 

W Y K A Z 
 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Siennica przeznaczonych do sprzedaży 
 
 

L.P. Położenie 
nieruchomości 

Pow. 
w m

2 
Oznaczenie księgi 

wieczystej 
Opis nieruchomości przeznacz

enie w 
planie 

zagospoda
rowania 

przestrzen
nego 

Forma 
sprzedaży 

Wartość 
nierucho

mości wieś Nr 
działki 

 
1 

Siennica 
obręb 30  

Stara 
Wieś 

 
231/1 

 
2572 

KW 9647 oraz 
prawomocna decyzja 

Wojewody 
Mazowieckiego nr 

1192/04 
Sygnatura:WRR.VII.7710

/KM/85/03/04 

Przedmiotowa działka jest niezabudowana,  
położona w pobliżu rozwidlenia dróg 

prowadzących do Parysowa i Bestwin. 
Działka leży przy drodze do wsi Bestwiny. 
Odległość od centrum Siennicy wynosi ok. 
700 m, teren wiejski uzbrojony jest w sieć 

elektryczną i wodociągową 

zabudowa 
zagrodowa 

przetarg ustny 
nieograniczony 

 
58.900zł 

 
2 

Siennica 
obręb 30  

Stara 
Wieś 

 
231/2 

 
2571 

KW 9647 oraz 
prawomocna decyzja 

Wojewody 
Mazowieckiego nr 

1192/04 
Sygnatura:WRR.VII.7710

/KM/85/03/04 

Przedmiotowa działka jest niezabudowana,  
położona w pobliżu rozwidlenia dróg 

prowadzących do Parysowa i Bestwin. 
Działka leży przy drodze do wsi Parysów. 
Odległość od centrum Siennicy wynosi ok. 
700 m, teren wiejski uzbrojony jest w sieć 

elektryczną i wodociągową 

zabudowa 
zagrodowa 

przetarg ustny 
nieograniczony 

 
59.600zł 

 
W związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wyznacza się termin do 5.11.2009r. do złożenia stosownego wniosku. 
 
Wywieszono dnia ……………………………2009r. 
 
Zdjęto dnia ……………………………...……2009r. 


