
Projekt

z dnia  20 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst  jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), Rada Gminy Siedlce uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 
Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnych położonych                    
w następujących miejscowościach:

1. Nowe Iganie 
-  działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 519/5 o powierzchni 0,4448 ha. Własność 

nieruchomości uregulowana jest w księdze wieczystej Nr SI1S/00075231/4.
-  działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 508/5 o powierzchni 0,0923 ha. Własność 

nieruchomości uregulowana jest w księdze wieczystej Nr SI1S/00075232/1.
2. Nowe Opole

-  działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 524 o powierzchni 0,0747 ha. Własność 
nieruchomości uregulowana jest w księdze wieczystej Nr SI1S/00119684/5.

-  działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 622 o powierzchni 0,3280 ha. Własność 
nieruchomości uregulowana jest w księdze wieczystej Nr SI1S/00054765/3.

-  działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 694 o powierzchni 0,0345 ha. Własność 
nieruchomości uregulowana jest w księdze wieczystej Nr SI1S/00070752/7.

3. Opole-Świerczyna
-  działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 61/2 o powierzchni 0,07 ha. 
-  działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 65 o powierzchni 0,07 ha. 
-  działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 71/2 o powierzchni 0,06 ha. 
-  działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 212 o powierzchni 0,10 ha. 

Własność nieruchomości uregulowana jest w księdze wieczystej Nr SI1S/00055510/8.

§ 2. 
Wykonanie  uchwały  powierza się  Wójtowi  Gminy Siedlce.
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§ 3. 
Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia.
 
 

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Łęczycka
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