
                                                                                                        Parzęczew, dn. 25.01.2013 r.

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY PARZĘCZEW

 o wyniku przetargów

I.
1. IV  przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 uczestnictwa w przetargu: brak
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 62 041,70 zł  (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu. 
    

II.
1.IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 32 672,15  zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
   

III.
                                                                                                        
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 37 413,73 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

IV.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 37 909,13 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

V.
1.IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 38 711,19 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
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VI.
1.IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 39 701,96 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

VII.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 42 391,22 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

VIII.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 42 627,13 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

IX.
1.IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia  2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 47 793,34 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

X.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 35 196,28 zł  zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XI.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 37 508,10 zł   (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
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XII.
1.IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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  LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 37 036,30 zł  (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

XIII.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 40 881,47 zł  (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XIV.
1.IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 2.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 35 668,08 zł (brutto), cena osiągnięta w przetargu:
    36 028,08 zł (brutto).
5. Nabywca nieruchomości: P.P. Małgorzata Knapska-Kucharska i Adam Kucharski. 

XV.
1.IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 35 927,57 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XVI.
1.IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 36 210,65 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XVII.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia  2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 36 281,42 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
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XVIII.
1.IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 33 946,01 zł  (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

IXX.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 39 819,92 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XX.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 35 078,33 zł  (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXI.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 38 664,01 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXII.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 40 433,26 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXIII.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 40 433,26 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
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XXIV.
1.IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia  25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 40 433,26 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXV.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 40 433,26 zł  (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXVI.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 40 433,26 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXVII.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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  LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 40 928,66 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXVIII.
1.IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 37 531,69 zł  (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXIX.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 36 021,93 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
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XXX.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 34 040,37 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXXI.
1.IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 33 214,72 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXXII.
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 33 828,06 zł (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

XXXIII
1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 25 stycznia 2013 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 LD1G/00066685/3.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 41 188,14 zł  (brutto).
5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
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