
NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ  

- 

Łódź, ul. Obywatelska  
grunt zabudowany 

Powierzchnia gruntu: 20 437 m kw. 

Położenie: Łódź ulica Obywatelska 121/129 

Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego 

Kliknij  
i zlokalizuj na 
mapie 

https://www.google.pl/maps/@51.736958,19.431656,3a,75y,351.71h,84.34t/data=!3m4!1e1!3m2!1sdbVoynxICcGuw7fB7dYLkw!2e0


Przedmiot sprzedaży: 

 

1.Hala magazynowa o pow. zabudowy 8.883 m kw. 

2.Budynek magazynowy o pow. 1728,19 m kw. 

3.Budynek murowany o pow. 38,6 m kw. 

4.Wita siatkowana o pow. 389,7 m kw. 

  

 

Przewidywana data przetargu: lipiec 2014 



Przedmiot sprzedaży: 

Miejscowość  Łódź, woj. łódzkie 

Ulica, nr budynku ul. Obywatelska 121/129 

Powierzchnia budynku Przedmiotem sprzedaży mają być: hala magazynowa o pow. zabudowy 8.883 m kw.; 

budynek magazynowy o pow. 1728,19 m kw.; budynek murowany o pow. 38,6 m kw.; 

wiata siatkowana o pow. 389,7 m kw. 

Działka ewidencyjna Obręb P-36 dz.ew. 57/14, 57/18, 57/22 i 57/23 

Księga wieczysta Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą  Kw. Nr LD1M/00133965/7.  

Właściciel Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, natomiast użytkownikiem 

wieczystym gruntu i  właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość 

jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste 



Grunt: 

 

Działki ewidencyjne wchodzące w skład nieruchomości stanowią ciągły obszar gruntu o 

dość regularnym  przebiegu granic.  

Powierzchnia terenu jest płaska. Stan zagospodarowania nieruchomości określa się 

jako dobry. Część terenu stanowią ciągi komunikacyjne o nawierzchni z płyt 

betonowych, teren ogrodzony i częściowo oświetlony. 

Nieruchomość znajduje się w strefie przemysłowo-usługowej Łodzi.  

Teren nieruchomości znajduje się w zasięgu istniejącej sieci infrastruktury technicznej – 

instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i 

telefoniczna. 

 

 

Sytuacja planistyczna: 

Dla terenu nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. W dniu 27 października 2010 r. 

Rada Miasta Łodzi Uchwałą nr XCIX/1826/10 przyjęła Studium, zgodnie 

z którym nieruchomość znajduje się na terenach, określonych jako 

przemysłowo-usługowe, które obejmują tereny przenikających się 

funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów 

usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i 

rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w 

usługowe. 

Nieruchomość nie jest objęta ochroną Urzędu Ochrony Zabytków i nie 

figuruje w rejestrze zabytków ani w wojewódzkiej ewidencji zabytków.  



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna: 

 

Nieruchomość zlokalizowana w niewielkiej odległości od zbiegu ulic Obywatelskiej i Alei Jana Pawła II stanowiącej 

główne arterie miejskie. 

Posiada również dostęp do linii autobusowych, komunikacji miejskiej w ciągu ulicy Obywatelskiej oraz 

zlokalizowana jest w odległości 3,6 km od Dworca PKP Łódź Kaliska. 

 



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna: 



Zabudowa:   

Budynek hali magazynowej o pow. 8 883,00 m kw. 

Konstrukcja stalowa częściowo murowana 



Zabudowa:   

Budynek hali magazynowej o pow. 1 728,19 m kw. 

Konstrukcja stalowa 

Budynek w dobrym stanie technicznym 



Zabudowa:   

Budynek murowany - dawna portiernia- o pow. 38,6 m kw. 



 
 
 
 
 
 
  

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.   

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym 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 jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży. 

 



 
 
 
 
 
 
  

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.   

Kontakt:  

Poczta Polska S.A.  

Pion Infrastruktury 

00 – 941 Warszawa,  

ul. Świętokrzyska 31/33, pokój nr 447 

Telefon:  22 505 34 77 

E-mail: agnieszka.abramow@warszawa.poczta-polska.pl  
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