
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości  
przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

 
 Burmistrz Miasta i Gminy  Serock działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy           
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. 
poz.651 t.j. z późn.zm.)  podaje do publicznej wiadomości,  że na tablicy 
informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  na okres 21 dni, tj. od dnia 
28.10.2014r. do dnia 18.11.2014r. został wywieszony wykaz informujący  
o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości, która będzie przedmiotem 
umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony (od dnia 11.10.2014r. do dnia 
10.01.2015r.),: 

1) część działki nr 409 we wsi Skubianka o pow.20 m2  w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej (sprzedaż kwiatów).   

 Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Serock (pok. Nr 51), 
tel.(022) 782-88-29. 
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 Burmistrz Miasta i Gminy  Serock działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy           
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. 
poz.651 t.j. z późn.zm.)  podaje do publicznej wiadomości,  że na tablicy 
informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  na okres 21 dni, tj. od dnia 
28.10.2014r. do dnia 18.11.2014r. został wywieszony wykaz informujący  
o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości, która będzie przedmiotem 
umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony (od dnia 11.10.2014r. do dnia 
10.01.2015r.),: 

1) część działki nr 409 we wsi Skubianka o pow.20 m2  w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej (sprzedaż m.in. zniczy).   

 Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Serock (pok. Nr 51), 
tel.(022) 782-88-29. 
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 Burmistrz Miasta i Gminy  Serock działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy           
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. 
poz.651 z późn.zm.)  podaje do publicznej wiadomości,  że na tablicy informacyjnej                      
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  na okres 21 dni, tj. od dnia 28.10.2014r. 
do dnia 18.11.2014r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do 
oddania w dzierżawę nieruchomości, która będzie przedmiotem umowy dzierżawy 
zawartej na czas oznaczony w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy nieruchomości położonej przy ul. Zakroczymskiej w Serocku część działki  
nr 5/2 obr.15 o powierzchni ok. 300m2. 

 Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Serock (pok. Nr 51), 
tel.(022) 782-88-29. 

 
 


