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Przedmiot sprzedaży:Przedmiot sprzedaży:  
  

 

 Lokal stanowiący odrębną nieruchomość – samodzielny lokal użytkowy 

(niemieszkalny) o powierzchni użytkowej 79,30 m² wraz z ułamkowym 

udziałem 10/55 części, w części budynku i urządzeniach, które nie służą 

wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz takim samym udziałem w prawie 

wieczystego użytkowania  działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów  

nr 99/11 w obrębie 5 Dębowa Góra, o pow. 0,1725 ha, zlokalizowany  

w miejscowości Dębowa Góra 43 A , gmina Skierniewice, powiat 

skierniewicki, województwo łódzkie. Lokal usytuowany jest na parterze 

dwukondygnacyjnego budynku, wykonanego w technologii tradycyjnej – 

murowanej. 

 Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz 

telefoniczną 

 

 Przewidywana cena wywoławcza: 125 000,00 zł 

 Przewidywany termin przetargu: wrzesień 2014 roku 

 

 

 



Przedmiot sprzedaży:Przedmiot sprzedaży:  

Miejscowość  Dębowa Góra  

Powiat  / Gmina skierniewicki / Skierniewice 

Ulica, nr budynku i lokalu Dębowa Góra 43a 

Powierzchnia użytkowa 

lokalu 

79,30 m kw. 

Działka ewidencyjna Nr 99/11 w obrębie 5 Dębowa Góra, o pow. 0,1725 ha – udział 10/55 

Księga wieczysta KW nr LD1H/00024972/7 –  prowadzona przez Sąd Rejonowy w 

Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych 



GeolokalizacjaGeolokalizacja::  



GruntGrunt  

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 99/11 o powierzchni 1725,00 m² 

zabudowana jest zespołem budynków wykonanych w technice tradycyjnej 

murowanej jedno i dwu kondygnacyjnych. Zgodnie z ustaleniami 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Skierniewice zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/126/04 Rady Gminy  

w Skierniewicach z dnia 27 października 2004 roku i zmianą w ww. planu 

zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Gminy w Skierniewicach z dnia 

30 marca 2007 roku (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 7 z 13 stycznia 2005 roku  

i Nr 137 z dnia 14 maja 2007 roku) przedmiotowa nieruchomość 

stanowiąca  działkę nr 99/11, leży na terenie oznaczonym symbolami: 

5PU - tereny produkcyjno – usługowe wraz z zielenią towarzyszącą  

i izolacyjną oraz niezbędnymi dojściami, dojazdami i parkingami, 

20 KP – tereny komunikacji kołowej. Droga powiatowa klasy L.  



Lokal użytkowyLokal użytkowy  

Lokal usytuowany jest na parterze dwukondygnacyjnego budynku, 

wykonanego w technologii tradycyjnej – murowanej. Lokal 

wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, instalacji 

elektryczną oraz telefoniczną. 

Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. 

Uwaga: część pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej  

30,65 m² oddana jest w najem, generując stały przychód. 

 



Lokal użytkowyLokal użytkowy  



Dostępność komunikacyjnaDostępność komunikacyjna  

W bliskim sąsiedztwie znajdują się skrzyżowania drogi powiatowej 

Skierniewice – Głuchów i drogi gminnej Dębowa Góra – Dąbrowice. 

W sąsiedztwie znajdują się zabudowania mieszkaniowe i usługowo – 

handlowe. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. 

Przed budynkiem parking, wyłożony kostką brukową. 

 

 

 

 

 

 



Otoczenie nieruchomościOtoczenie nieruchomości  
 

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, zagrodowa oraz grunty rolne.  

Otoczenie stanowią pola uprawne, sady oraz ulokowany jest zespół 

dworski wpisany do rejestru zabytków Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa obejmujący dwór i park dworski. 

 

 



Dane kontaktoweDane kontaktowe  
 

 
Prowadzący przetarg: 
Poczta Polska S.A. 
Pion Infrastruktury 
 

 

 

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać : 
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 dacie 
oględzin sprzedaży. 


