
ZARZĄDZENIE Nr 07 /2009 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia 12 marzec 2009 r. 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Nowy Starogród 

 

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 19 lutego 2009 r. Nr XX/152/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej we wsi Nowy Starogród, zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w formie bezprzetargowej. 

 

§ 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. 
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Załącznik do Zarządzenia nr 07/2009 z dnia 12 marca 2009r 

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

W Y K A Z  

nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży 

Lp 
Położenie nieruchomości 

Pow. m2 
Oznaczenie księgi 

wieczystej 
Opis nieruchomości 

przeznaczenie w planie 
zagospodarowania 

przestrzennego 
forma sprzedaży Wartość 

nieruchomości wieś 
Nr 
dz. 

1 Nowy Starogród 287/4 4628 

Nie posiada księgi 
wieczystej                                   

Decyzja nr 1/GR/07 
Wojewody 

Mazowieckiego                   
z dn. 15.01.2007 

Niezabudowana 
nieruchomość położonajest 

na zachodnim skraju wsi 
Nowy Starogród 

bezpośrednio przy drodze 
dojazdowej nr ew. 595. 

Teren jest wyposażony w 
sieć elektryczną i 

wodociągową. 

działka położona jest w 
terenach rolnych 

bezprzetargowa 5.550,00 

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

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siennicy, u sołtysa wsi Nowy Starogród oraz zostało opublikowane na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Wywieszono dnia ……………………………2009r. 

Zdjęto dnia ……………………………...……2009r. 

                                                                                                                                                      


