ŁÓDŹ, UL. ZGIERSKA 255
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GRUNTOWA
NIEZABUDOWANA

LOKALIZACJA
Działka zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Zgierskiej i znajduje się po prawej stronie
drogi jadąc w kierunku Zgierza. Ulica Zgierska jest częścią drogi krajowej nr 1
łączącej Gdańsk z Cieszynem. Droga krajowa nr 1 jest częścią trasy europejskiej
E75 łączącej Norwegię z Grecją. W pobliżu zlokalizowane są osiedla
mieszkaniowe i domy jednorodzinne. Dostęp do działki jest również możliwy od ul.
Jabłoniowej.
OPIS NIERUCHOMOŚCI
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Niniejsza nieruchomość złożona jest z dwóch działek ewidencyjnych. Działki nr
84/2 i 92/59 są w części na sprzedaż i składają się z prawa własności gruntu
o łącznej powierzchni 3.134 m2. Działka ma regularny kształt a także korzystną
lokalizację. Okolica jest dobrze zurbanizowana.
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STAN PRAWNY
Działki 84/2 i 92/59 – opisane są w KW nr LD1M/00125153/3.
Właścicielem gruntu jest Shell Polska sp. z o.o.

WARUNKI PLANISTYCZNE
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem
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zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze SUiKZP dla miasta Łodzi
przedmiotowa nieruchomość leży na terenach oznaczonych, jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
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R1113 Łódź
Zgierska 255 / róg Jabłoniowej
Obręb: Łódź - Bałuty
dz. 84/2, KW LD1M/00110953/3, pow. 0.3847 ha
dz. 92/59, KW LD1M/00125153/3, pow. 0.2720 ha
Nadwyżka powierzchni części dz. 84/2: 0.2337 ha
Nadwyżka powierzchni części dz. 92/59: 0.0797 ha
Łączna nadwyżka powierzchni: 0.3134 ha

