
                                                                                                        Parzęczew, dn. 03.03.2015 r. 

 

I N F O R M A C J A 

WÓJTA GMINY PARZĘCZEW 

 o wyniku przetargów 

 

I.     

   1.III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca  2015 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: 46 894,98 zł  (brutto). 

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

 

II. 

1.III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 41 212,38 zł (brutto). 

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

 

III. 

1.III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 41 537,10 zł (brutto). 

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

 

IV. 

1.III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca  2015 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: 41 618,28 zł (brutto). 

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

 

V. 

1.III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 40 400,58 zł  (brutto). 

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



 

VI. 

 

1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 45 677,28 zł (brutto). 

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

 

VII. 

 

1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 40 238,22 zł  (brutto). 

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

 

VIII. 

 

1.III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 44 351,34 zł (brutto). 

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

 

IX. 

 

1.III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 46 380,84 zł (brutto). 

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

 

X. 

 

1.III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca  2015 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: 46 380,84 zł (brutto). 

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



XI. 

 

1.III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 46 380,84 zł (brutto). 

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

 

XII. 

 

1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca  2015 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: 46 380,84 zł  (brutto). 

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

 

XIII. 

 

1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 46 380,84 zł (brutto). 

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

 

XIV. 

 

1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 46 949,10 zł (brutto). 

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

 

XV. 

 

1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 43 052,46 zł  (brutto). 

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

 



XVI. 

1.III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca  2015 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: 41 763,42 zł (brutto). 

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

 

XVII. 

1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 39 047,58 zł (brutto). 

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

 

XVIII. 

1.III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 38 100,48 zł (brutto). 

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

 

XIX. 

1.III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 38 804,04 zł (brutto). 

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

 

XX. 

1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 02 marca 2015 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: 47 246,76 zł  (brutto). 

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

 


