
O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica 
 

  Na podstawie   oraz art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U.2018, poz.2204) 

 

p o d a j ę 

 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych  do 

sprzedaży   w przetargu ustnym  nieograniczonym w miejscowości : 

 

1. Grójec, ul. Mogielnicka 1 

Lokal mieszkalny  nr 15 położony w  Grójcu, ul. Mogielnicka 1, na 

działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 4308/1, dla którego Sąd 

Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą  RA1G/00075291/6 
 

 Lokal nr  15 o powierzchni  65,33m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą              

o powierzchni 18,32 m2 oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku które nie służą 

wyłącznie do użytku właścicieli lokali i taki sam udział w gruncie działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym  4308/1  o pow. 0,1229ha, który wynosi 8365/116771 części.  

      Lokal mieszkalny nr 15 położony jest na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym. 

     Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, w. c, przedpokoju. W lokalu są zdemontowane                                                                                                    

liczniki energii elektrycznej i gazowej. Lokal kwalifikuje się do generalnego remontu. 

 

Cena lokalu  wynosi  200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych ) 

 

  Zgodnie z uchwałą nr LI/433/98 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19.06.1998r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego  planu   zagospodarowania przestrzennego działka nr 4308/1, obręb 

4.0001-Grójec posiada przeznaczenie:  

11. Bwu - UMm- tereny do zabudowania; tereny współczesnej zabudowy miejskiej do 

intensyfikacji(uzupełnienia) – Usługi, Mieszkalnictwo w zabudowie śródmiejskiej  (76%);  

1. Ka-Z UL. Mogielnicka – Komunikacja – Ulice zbiorcze (13%) 

1. Ka-Z ul. Lewiczyńska – Komunikacja – Ulice zbiorcze (11%) 

Ponadto Rada Miejska w Grójcu dla wskazanego obszaru, nie wyznaczyła w drodze uchwały, 

obszaru rewitalizacji ani Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 

października 2025r. o rewitalizacji. 

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica,                 

ul. Rynek 1 w dniach od 20 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.. oraz umieszczenie na stronie 

internetowej  Urzędu bip.mogielnica.pl 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem 48/66352149 wew. 36 

 

  

  

Mogielnica, dnia 18.03.2020r. 

 
Sporządziła: 
 Inspektor -Małgorzata Sierajewska 

tel. 48/6635149 wew.36 

e-mail: gospodarkagruntami@mogielnica.pl 


