
Nieruchomość do sprzedania

Łódź  ul. Pabianicka 138

czerwiec  2014 roku



Przedmiot sprzeda ży:Przedmiot sprzeda ży:

Nieruchomo ść gruntowa zabudowana :
- prawo u żytkowania wieczystego gruntu o ł ącznym obszarze 886 m kw.
- budynek usługowy o powierzchni zabudowy 91 m kw.,

Przewidywana cena wywoławcza: 356 000,00 zł

Przewidywany termin przetargu:



Przedmiot sprzeda ży:Przedmiot sprzeda ży:

Miejscowość Łódź

Ulica, nr budynku i 

lokalu

Pabianicka 138

Działki ewidencyjne 121/1 z obrębu  G 24 o powierzchni 45 m kw.,  121/2  z obrębu G 
24 o powierzchni 648 m kw., 121/3 z obrębu G 24 o powierzchni 24 o powierzchni 648 m kw., 121/3 z obrębu G 24 o powierzchni 
193 m kw.  Łączny obszar  886 m kw. 

Księga wieczysta Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi  XVI Wydział Ksiąg 
Wieczystych Łódź  prowadzi księgę wieczystą KW Nr  
LD1M/00181688/2



GeolokalizacjaGeolokalizacja 11



GeolokalizacjaGeolokalizacja 22



GruntGrunt
• Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z:

• Trzech działek nr 121/1, i 121/2 i 121/3 o łącznej powierzchni 886 m kw.,

ulokowanych na planie regularnego prostokąta.

Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, ogrodzeniem z płyt betonowych.

Frontowa część nieruchomości stanowi droga wewnętrzna utwardzona.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni

asfaltowej z komunikacją miejską.

• Na nieruchomości znajduje się budynek usługowy parterowy, częściowo• Na nieruchomości znajduje się budynek usługowy parterowy, częściowo

podpiwniczony o powierzchni zabudowy 91,00 m kw., posadowiony w części

środkowej.

• Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Łodzi , zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi

Nr XCIX/1826/10 z dn. 27 października 2010 roku nieruchomość położona w

Łodzi przy ul. Pabianickiej 138 dz. Nr 121/1, 121/2 i 121/3 w obrębie G-24

znajduje się na terenach oznaczonym symbolem MN – tereny o przewadze

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; w strefie obrzeżnej.



BudynekBudynek

• Usytuowany w centralnej części nieruchomości, wykonany w technologii tradycyjnej –

murowany z cegły silikatowej

• Rok budowy – 1974.

• Jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony  o funkcji biurowej.

• Powierzchnia zabudowy 91,00 m kw., powierzchnia użytkowa 91,00 m kw.

• Nieruchomość wyposażona jest w następującą infrastrukturę:

– wodociągową (sieciową),– wodociągową (sieciową),

– Kanalizacyjną (sieciową),

– elektryczną,

– telefoniczną,

– c.o. (lokalne)



Dostępność komunikacyjnaDostępność komunikacyjna

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta Łódź,

Dzielnica Łódź-Górna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi

publicznej, ul. Pabianickiej , która jest drogą urządzoną,

z chodnikami i oświetleniem, o nawierzchni asfaltowej. Dojazd do

nieruchomości nieskomplikowany, w sąsiedztwie przystanki miejskiej

komunikacji autobusowej i tramwajowej. Ulica Pabianicka stanowi trasę z

Łodzi w kierunku Pabianic, przed granicami miasta przechodzącą w drogęŁodzi w kierunku Pabianic, przed granicami miasta przechodzącą w drogę

krajową nr 14, będącą trasą wylotową w kierunku Wrocławia i Jeleniej

Góry. Lokalizacja nieruchomości umożliwia dobre skomunikowanie

z centrum miasta jak i pozostałymi jego obszarami.



Otoczenie nieruchomościOtoczenie nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i wielorodzinnej czynszowej oraz zabudowy handlowej i

usługowej. Stan zabudowy w otoczeniu zróżnicowany jak również stan

techniczn. Dostępność do punktów handlowych, usługowych,

użyteczności publicznej oraz komunikacji publicznej bardzo dobra. W

niedalekiej odległości ulokowane są centra handlowe oraz port

lotniczy. W okolicy występuje dużo zieleni oraz tereny rekreacyjne zelotniczy. W okolicy występuje dużo zieleni oraz tereny rekreacyjne ze

zbiornikami wodnymi Stawy Stefańskiego. Lokalizacja nieruchomości

stwarza doskonałe warunki do utworzenia zabudowy mieszkaniowej

bądź usługowo – handlowej.









Dane kontaktoweDane kontaktowe

Prowadz ący przetarg:
Poczta Polska S.A.

Pion Infrastruktury

Bli ższe informacje o nieruchomo ści mo żna uzyska ć :
pod numerem tel. (42) 633 32 93, 502 015 814 lub 502 015 605



Zastrzeżenie:Zastrzeżenie:

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólnoinformacyjnym

i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego,

oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie

nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą, wobec czego nabywca

powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy

lub zaakceptować stan nieruchomości taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacielub zaakceptować stan nieruchomości taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie

oględzin sprzedaży.


