
Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a 
Nieruchomość na sprzedaż 

_____________________________________________ 



Miejscowość Sokolniki Las

Ulica, nr budynku Ozorkowska 14a

Powierzchnia budynków

Nieruchomość zabudowana jest budynkami o łącznej powierzchni zabudowy 223,67 m kw.

i łącznej powierzchni użytkowej 179,45 m kw. Budynki spełniają funkcję: usługową

o powierzchni użytkowej 65,79 m kw., letniskową: nr 1 o powierzchni użytkowej 40,15 m kw.,

nr 2 o powierzchni użytkowej 13,12 m kw., nr 3 o powierzchni użytkowej 40,15 m kw.,

nr 4 o powierzchni użytkowej 20,24 m kw.

Działka ewidencyjna
Działka ewidencyjna o numerze 872 z obrębu SOKOLNIKI LAS o łącznej powierzchni 

1438 m kw.

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

Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnym obszarze miejscowości Sokolniki Las. Otoczenie nieruchomości stanowi 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, 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 Rostockiego, to leśne osiedle, które na stałe

zamieszkuje ponad 1100 osób i charakteryzuje się niepowtarzalnym klimatem, 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. Nieruchomość jest w kształcie wielokąta o dość prostych granicach.

❑ Obszar na której znajduje się nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ul. Ozorkowskiej, która jest drogą

urządzoną, z chodnikami i oświetleniem, o nawierzchni asfaltowej. Dojazd do nieruchomości jest nieskomplikowany i gwarantuje dobre

skomunikowanie z nieruchomością, a w pobliżu funkcjonuje komunikacja zbiorowa.

❑ Nieruchomość składa się z jednej działki o łącznej powierzchni 0,1438 ha. Na nieruchomości postawione są budynki, które pełnią

funkcję usługową oraz letniskową o łącznej powierzchni użytkowej 179,45 mkw. Nawierzchnia nieruchomości to tereny zielone z

licznym drzewostanem i utwardzonym dojściem do budynku o funkcji usługowej. W całości jest ogrodzona.

❑ Zgodnie z obowiązującym MPZP działka nr 872 oznaczona jest symbolem 40U – zabudowa usługowa.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnym obszarze

miejscowości Sokolniki Las.

❑ 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

Położenie miejscowości na wybranym wycinku mapy Polski, Źródło: www.google.pl



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Otoczenie nieruchomości stanowi

rozległy, nizinny teren w samym centrum

lasów położonych na malowniczych

terenach gminy Ozorków

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu map Google ©2016 DigitalGlobe"



➢ bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi rozległy, nizinny teren w

samym centrum lasów położonych na malowniczych terenach gminy

Ozorków,

➢ obszar na której znajduje się nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do

drogi publicznej, ul. Ozorkowskiej, która jest drogą urządzoną, z chodnikami

i oświetleniem, o nawierzchni asfaltowej.,

➢ nieruchomość zlokalizowana jest w centralnym obszarze miejscowości

Sokolniki Las - 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

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Map data © 2016
OpenStreetMap contributors

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA



Teren jest płaski i w większości nieutwardzony i ma

nieregularny kształt. Powierzchnia działki jest

utwardzona tylko w części dojścia do budynku nr 1.

Na terenie nieruchomości przy ulicy Ozorkowskiej

14a znajduje się 5 budynków pełniących funkcje:

usługową i letniskową. Wejście na teren

nieruchomości odbywa się od strony północnej tj. z

ulicy Ozorkowskiej, a wjazd od strony zachodniej

z ulicy Chrobrego, poprzez bramę wjazdową.

Nieruchomość stanowi teren zielony, z licznymi

drzewami. Działka jest w całości ogrodzona.

ZABUDOWA

Id. Nazwa budynku
Powierzchnia użytkowa 

[m2]

Powierzchnia 

zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych

Budynek 1 Usługowy 65,79 98,09 1/0.

Budynek 2 Letniskowy nr 1 40,15 44,21 1/0.

Budynek 3 Letniskowy nr 2 13,12 14,41 1/0

Budynek 4 Letniskowy nr 3 40,15 44,21 1/0.

Budynek 5 Letniskowy nr 4 20,24 22,75 1/0



INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA W GRUNCIE NALEŻĄCA DO OPERATORA

TELEKOMUNIKACYJNEGO - ograniczone prawo rzeczowe

służebność przesyłu

W obrębie nieruchomości gruntowej, zlokalizowana jest na

powierzchni 38,57 m2 infrastruktura teletechniczna należąca do

operatora telekomunikacyjnego. Na rzecz operatora

telekomunikacyjnego ustanowione zostało w trybie art.305¹

Kodeksu cywilnego nieograniczone w czasie, nieodpłatne,

ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu o

powierzchni 38,57 m2 dla infrastruktury teletechnicznej

zlokalizowanej na nieruchomości. W ramach wykonywania

służebności nabywca nieruchomości zapewni operatorowi

telekomunikacyjnemu oraz pracownikom służb technicznych

działającym na zlecenie operatora, w trybie 24 h na dobę, przez 7 dni

w tygodniu, przez wszystkie dni w roku, prawo nieograniczonego i

bezzwłocznego dostępu do infrastruktury teletechnicznej

użytkowanej przez tegoż operatora na terenie nieruchomości.



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.

Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami  w Łodzi

90 – 940 Łódź,  Al. Kościuszki 5/7,  pokój nr 112

Telefon:  + 48 502 015  605

http://nieruchomosci.poczta-polska.pl

http://www.nieruchomosci.poczta-polska.pl/

