
Nieruchomość do sprzedania 

Łódź Górna ul. Rudzka 75 
20 maja 2014 roku 



Przedmiot sprzedaży:Przedmiot sprzedaży:  

  

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana : 

- prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznym obszarze 1176 m kw. 

- budynek usługowy o powierzchni zabudowy 90,50 m kw., 

  i  powierzchni użytkowej  92,00 m kw. 

 

 

 Przewidywana cena wywoławcza:  165 000,00 zł 

 

 Przewidywany termin przetargu:  sierpień 2014 roku 

 

 

 

 



Przedmiot sprzedaży:Przedmiot sprzedaży:  

Miejscowość   Łódź,  Dzielnica Górna 

Ulica, nr budynku i 

lokalu 

Rudzka 75  

Działki ewidencyjne 7/1 z obrębu  nr  106103_9.0052(G-52) o powierzchni 958 m kw. 

7/2  z obrębu nr 106103_ 9.0052(G-52) o powierzchni 218 m kw. 

Łączny obszar  1176 m kw.  

Księga wieczysta Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi  XVI Wydział Ksiąg 

Wieczystych Łódź  prowadzi księgę wieczystą KW Nr  

LD1M/00106537/0 





GruntGrunt  

• Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z: 

 

• Dwóch działek nr 7/1 i 7/2 tworzących łącznie kształt zbliżony do trapezu  

        o łącznej powierzchni 1176 m2. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona 
siatką stalową na słupkach stalowych. Nieruchomość posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej z komunikacją miejską. 

• Na nieruchomości znajduje się budynek usługowy parterowy, częściowo 
podpiwniczony i wymiarach  w planie ok. 8 x 11,4 m,  posadowiony wzdłuż 
wschodniej granicy działki. 

• 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. Rudzkiej 75 dz. Nr 7/1 i 7/2 w obrębie G-52 znajduje się na  
terenach oznaczonym symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; w strefie obrzeżnej. 

 



Dostępność komunikacyjnaDostępność komunikacyjna  
• Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta Łódź, 

Dzielnica Łódź-Górna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej,  ul. Rudzka , która jest drogą urządzoną, z chodnikami 
i oświetleniem, o nawierzchni asfaltowej. Dojazd do nieruchomości 
nieskomplikowany, w sąsiedztwie przystanki miejskiej komunikacji 
autobusowej linia nr 50. Ponadto dobre skomunikowanie  
z nieruchomością,  w odległości ok. 3000 m od drogi krajowej nr 1  
i 1700 m  od drogi  krajowej nr  14. 

 

 

 

 

 

 



Otoczenie nieruchomościOtoczenie nieruchomości  
 

• Nieruchomość zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz zabudowy handlowej i usługowej. Stan zabudowy 
w otoczeniu zróżnicowany jak również stan techniczny w sąsiedztwie . 
Dostępność do punktów handlowych, usługowych, użyteczności 
publicznej oraz komunikacji publicznej bardzo dobra.  W okolicy 
występuje dużo zieleni oraz tereny rekreacyjne  ze zbiornikami 
wodnymi  na początkowym odcinku rzeki Ner.   Lokalizacja 
nieruchomości stwarza doskonałe warunki do utworzenia zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

 

 

 















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. 


