
 
Nieruchomość do sprzedania 

 

• Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a 
• Łódź,  20 czerwca 2014 roku 

 

 



Przedmiot sprzedaży:   

 

 prawo użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej zabudowanej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 872, łącznego obszaru 

1438m2, położonej w miejscowości Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a, 

gminie Ozorków wraz posadowionym na niej, stanowiącymi odrębną 

nieruchomość budynkami i urządzeniami: usługowym o powierzchni 

użytkowej 65,79m2, letniskowym nr 1 o powierzchni użytkowej 40,15m2, 

letniskowym nr 2 o powierzchni użytkowej 13,12m2, letniskowym nr 3 o 

powierzchni użytkowej 40,15m2, letniskowym nr 4 o powierzchni użytkowej 

20,24m2, objętej księgą wieczystą KW nr LD1G/00012440/1 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych 

 

 

 Przewidywana cena wywoławcza: 177 000,00 zł 

 

 Przewidywany termin przetargu: wrzesień 2014 roku 

 

 

 



Przedmiot sprzedaży: 

Miejscowość  Sokolniki Las, gmina Ozorków, woj. łódzkie,  

Ulica, nr budynku i lokalu Ozorkowska 14a 

Działka ewidencyjna Nr 872 w obrębie ewidencyjnym SOKOLNIKI LAS o pow. 0,1438ha , 

zabudowana budynkiem usługowym i 4-ema domkami letniskowymi 

Księga wieczysta KW nr LD1G/00012440/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V 

Wydział Ksiąg Wieczystych 

Właściciel i użytkownik 

wieczysty wg KW 

Właściciel działki gruntu Skarb Państwa, Poczta Polska S.A., jako 

użytkownik wieczysty i właściciel naniesień 

Wpisy w dziale III i IV brak 



Geolokalizacja: 



Grunt 

Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z: 

 

• prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 872, łącznego obszaru 
1438m2. Działka uzbrojona w przyłącza z sieci gminnej: elektryczne, 
wodociągowe i telefoniczne. 

• budynek usługowy – 65,79m2, 

• budynek letniskowy nr 1 – 40,15m2, 

• budynek letniskowy nr 2 – 13,12m2, 

• budynek letniskowy nr 3 – 40,15m2, 

• budynek letniskowy nr 4 – 20,24m2. 

• Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonym Uchwała Nr XXII/182/2000 Rady Gminy w Ozorkowie z dn. 
26.10.200r. W sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ozorków, nieruchomość położona 
jest na terenach zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 40U. 

 



Budynek usługowy 

Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony. W budynku jest wydzielonych 6 
pomieszczeń. Wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Ściany osłonowe oraz konstrukcyjne wewnętrzne 
murowane z cegły. Strop nad parterem w konstrukcji drewnianej, belkowy. Dach w konstrukcji 
drewnianej, kryty papą. Instalacje:  elektryczna, wodociągowa, kanalizacji, telefoniczna, odgromowa, 
wentylacja grawitacyjna, c.o. piece akumulacyjne. 



Budynki letniskowe 

Budynki w konstrukcji drewnianej, o dachu krytym 
papą. Wyposażone w instalację elektryczną.  



Dostępność komunikacyjna 

• Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnym obszarze miejscowości 
Sokolniki Las. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej,  ul. Ozorkowskiej, która jest drogą urządzoną, z chodnikami 
i oświetleniem, o nawierzchni asfaltowej. Dojazd do nieruchomości 
nieskomplikowany, dobre skomunikowanie z nieruchomością, 
funkcjonuje komunikacja zbiorowa. 

• Ogólna lokalizacja na mapie Polski - w sercu Polski, w pół drogi między 
morzem a górami, 20 km od Łodzi, 3 km od drogi krajowej nr 1 i 5 km 
od wjazdu na autostradę A2. 

 

 

 

 

 

 



Otoczenie nieruchomości 
 

• rozległy, nizinny teren w samym centrum lasów położonych na 
malowniczych terenach gminy Ozorków. W miejscowości pełno jest 
nowoczesnych domów i rezydencji wybudowanych w ostatnich latach, 

• w okolicy znajdują się świetnie zaopatrzone sklepy, restauracje, kościół, 
działa komunikacja zbiorowa, 

• Miasto-Ogród Sokolniki, to malowniczo położona osada, która powstała 
w latach 1928-1930 z inicjatywy ostatniego właściciela tych terenów - 
warszawskiego barona Aleksandra Rozstockiego, to leśne osiedle, które 
na stałe zamieszkuje ponad 1100 osób. 

• Miasto-Ogród Sokolniki, niepowtarzalny klimat, który bardzo korzystnie 
wpływa na ludzi, 

• Miasto-Ogród Sokolniki, to prężnie działające "Stowarzyszenie 
Właścicieli Działek Leśnych" oraz "Rada Osiedla i Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta-Ogrodu Sokolniki„. 
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Dane 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: 

 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. 


