
                                                                                                        Parzęczew, dn. 18.05.2011 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 18 maja 2010 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 169/27 o  pow: 2.630 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka , obręb: Skórka ,  KW LD1G/00044029/7
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu: brak
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 99.605,40 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

II.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/1 o  pow: 1.385 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu: brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 52.447,20 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
   

III.
 1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/2 o  pow: 1.493 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 56.541,87 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

IV.                                                                                                       
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/3 o  pow: 1.586 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 60.064,59 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

V.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/5 o  pow: 1.607 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 60.860,40 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
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VI.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/6 o  pow: 1.641 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 62.146,98 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

VII.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/7 o  pow: 1.683 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 63.738,60 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

VIII.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/8 o  pow: 1.797 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 68.055,90 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

IX.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/9 o  pow: 1.807 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 68.434,74 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

X.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/10 o  pow: 2.026 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 76.728,63 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XI.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/12 o  pow: 1.492 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 56.504,97 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
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XII.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/13 o  pow: 1.590 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 60.215,88 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XIII.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/14 o  pow: 1.570 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 59.458,20 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XIV.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/15 o  pow: 1.583 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 59.951,43 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XV.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/16 o  pow: 1.733 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 65.631,57 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XVI.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/17 o  pow: 1.512 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 57.261,42 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XVII.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/18 o  pow: 1.523 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 57.678,39 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
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XVIII.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/19 o  pow: 1.535 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 58.133,49 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XIX.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/20 o  pow: 1.538 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 58.246,65 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XX.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/21 o  pow: 1.439 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 54.497,61 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXI.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/22 o  pow: 1.688 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 63.928,02 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXII.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/23 o  pow: 1.596 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 60.443,43 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXIII.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/24 o  pow: 1.469 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 55.634,13 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
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XXIV.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/25 o  pow: 1.487 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 56.315,55 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXV.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/26 o  pow: 1.639 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 62.071,95 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXVI.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/27 o  pow: 1.714 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 64.912,02 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXVII.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/28 o  pow: 1.714 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 64.912,02 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXVIII.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/29 o  pow: 1.714 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 64.912,02 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXIX.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/30 o  pow: 1.714 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 64.912,02 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
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XXX.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/31 o  pow: 1.714 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 64.912,02 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXXI.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/32 o  pow: 1.735 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 65.707,83 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXXII.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/33 o  pow: 1.591 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 60.254,01 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXXIII.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/34 o  pow: 1.527 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 57.829,68 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXXIV.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/35 o  pow: 1.443 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 54.648,90 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXXV.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/36 o  pow: 1.408 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 53.322,96 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
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XXXVI.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/37 o  pow: 1.434 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 54.308,19 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXXVII.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/38 o  pow: 1.460 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 55.292,19 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXXVIII.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/39 o  pow: 1.471 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 55.709,16 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXXIX.
1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 maja 2011 r. w Urzędzie         
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 177/40 o  pow: 1.746 m2  poł. w  
     miejscowości Skórka, obręb: Skórka,  KW 66685.
3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczstnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 66.123,57 zł (brutto).

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu
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