
Wykaz  działek przeznaczonych do sprzedaży 
 
Działki rolne: 
1. Brzostowiec gm. Mogielnica , dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę 
wieczystą   nr  RA1G/00023813/3     
 
dz. nr  114   o pow. 0,24ha- nieruchomość rolna   
klasy gruntu: SPs III- 0,21ha,  LzŁIII -0,03ha  
Cena wywoławcza wynosi 15.290,00zł ( słownie: piętnaście tysięcy dwieście 
dziewięćdziesiąt złotych). 
 
Dla przedmiotowych działek nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Przeznaczenie nieruchomości stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów. 
 
2. Dębnowola  gm. Mogielnica, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę 
wieczystą nr  w KW 51444 

 
dz. nr 178 o pow. 0,18ha                        
klasy gruntu  RIVa -0,05ha, RIVb -0,06ha, RV-0,07ha, 
Cena wywoławcza wynosi  - 2.420,00zł(słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych) 
  
dz. nr 206 pow. 0,16ha                          
klasy gruntu  RIVa-0,04ha, RIVb-0,04ha, RV-0,06ha,RVI-0,02ha 
 Cena wywoławcza wynosi  2.150,00zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych) 
  
 dz. nr 795 o pow. 0,21ha                      
klasy gruntu ŁIV-0,16ha ,N-0,05ha 
Cena wywoławcza wynosi 2.820,00zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych) 
  
dz. nr 813 o pow. 0,01ha                      
klasy gruntów ŁIV-0,01ha 
Cena wywoławcza wynosi 130,00zł(słownie: sto trzydzieści złotych) 
  
Dla przedmiotowych działek nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania           
przestrzennego. Przeznaczenie działek stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów. 
 
3. Michałowice  gm. Mogielnica, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę 
wieczystą nr  RA1G/00075988/9               
 
 dz.  nr 423 o pow. 0,67ha                
 klasy gruntu Ł III-0,11ha,ŁIV-0,56ha 
Cena wywoławcza wynosi  9.830,00zł ( słownie: dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści 
złotych) 
 
4. Michałowice  gm. Mogielnica, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę 
wieczystą nr  RA1G/00082548/5 
  
dz. nr 462/1 o pow. 0,34ha                
klasy gruntu  ŁIV - 0,16ha, ŁV-0,14ha, N – 0,04ha 
Cena wywoławcza wynosi 4.130,00zł( słownie: cztery tysiące sto trzydzieści złotych) 



   
dz. nr 529/1 o pow. 0,50ha,               
klasy gruntu RIVb-0,05ha,RV-0,45ha 
Cena wywoławcza wynosi  6.080,00zł (słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych) 
   
Dla przedmiotowych działek nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Przeznaczenie działek stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów. 
 
  
 
5.Tomczyce  gm. Mogielnica ,dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą 
nr RA1G/00074295/7 
     
nr  417   o pow. 0,69ha  
klasy gruntu: ŁIV- 0,47 ha, ŁV- 0,19 ha, N-0,03ha  
Cena wywoławcza wynosi -  9.080,00zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych). 
 
 Dla przedmiotowych działek nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Przeznaczenie działek stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów. 
 
Działki budowlane 
 
  
 
 1. Izabelin gm. Mogielnica, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą            
nr   RA1G/00001597/2 
               
Nieruchomość niezabudowana  nr 59/2 o pow.  1059 m²  
Cena wywoławcza  wynosi    37.110,00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto 
dziesięć złotych) .                                
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 59/2 położona w 
Izabelinie znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej symbol planu 
A.2.4.MN 
 
  
                                                                                  dr Sławomir Chmielewski 
 
 Mogielnica, dnia 04marca 2015r. 
 


