OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
Na podstawie art.34 ust.1 pkt 1i 2 oraz art.35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016r., poz.2147 ze zm.)

podaję
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do
sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym w miejscowościach:

1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mogielnicy, ul. Dziarnowska 21 , dla
której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą KW
RA1G/00001351/6


Lokal nr 4 o powierzchni 9,10m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – komórką o
powierzchni 5,70 m2 oraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i w działce gruntu
oznaczonej numerem 1617 o pow. 0,3391ha, który wynosi 0,026 części.
Lokal położony na parterze w budynku wielo mieszkaniowym składa się z jednego pokoju,
kwalifikuje się do generalnego remontu.
Cena lokalu wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych )

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mogielnica z
fragmentami obszaru sołectw Izabelin-Górki i Miechowice zatwierdzonym uchwałą Rady
Miejskiej w Mogielnicy XLII/333/2006 z dnia 21.07.2006r. (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 194 z
2006r) działka oznaczona nr 1617 położona w Mogielnicy znajduje się częściowo na
zagospodarowanym terenie przewidzianym do porządkowania, modernizacji i uzupełnienie
zabudowy symbol w planie 3MN.U.
2. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Mogielnicy, ul Nowomiejska 3 , dla

której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą KW
RA1G/00068213/4


Lokal nr 1 o powierzchni 23,78m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o
powierzchni 9,60 m2 oraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i w działce gruntu
oznaczonej numerem ewidencyjnym 855/1 o pow. 0,0277 ha, który wynosi 0,158 części.
Lokal położony na parterze w budynku wielo mieszkaniowym składa się z pokoju, kuchni,
przedpokoju i łazienki . Wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną .
Cena lokalu wynosi 18.240,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści
złotych) .

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mogielnica
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy nr II/18/98 z dnia 25.11.1998r.

działka oznaczona nr 855/1 położona w Mogielnicy znajduje się na terenach istniejącego
obiektu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego do adaptacji i rozbudowy symbol w
planie 9.U.P .

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica,
ul. Rynek 1,Rynek 11 i ul. Rynek15 w dniach od 22 sierpnia 2017r. do 12 września 2017r.
oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu bip.mogielnica.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem 48/66352149 lub 48/6635211.
dr Sławomir Chmielewski
Mogielnica, dnia 18.08.2017r.

