
                                                                                                        Parzęczew, dn.25.05.2011 r.
                                                          I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY PARZĘCZEW
 o wyniku przetargów

I.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/2 o  pow: 1.406 m2  poł. w  
     miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 44.532,15 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

II.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/3 o  pow: 1.455 m2  poł. w  
     miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 51.202,44 zł (brutto).
5.Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
   

III.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/4 o  pow: 1.226 m2   poł. w  
     miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 43.141,48 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
   

IV.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/5 o  pow: 1.129 m2   poł. w  
     miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 37.743,78 zł (brutto).
5.Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
   

V.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/6 o  pow: 1.407 m2   poł. w  
     miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 48.145,89 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.


