
Zduńska Wola,  Grunwaldzka 7 
Nieruchomość na sprzedaż 

_____________________________________________ 



Miejscowość Zduńska Wola 

Ulica, nr budynku Grunwaldzka 7

Powierzchnia budynków

Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami o łącznej powierzchni zabudowy

317,00 m kw. i łącznej powierzchni użytkowej 362,58 m kw. Budynki spełniają funkcję: inne

niemieszkalne – parterowy niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 191,70 m kw. i

podpiwniczony dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 170,88 m kw.

Działka ewidencyjna
Działka ewidencyjna o numerze 259/15  z obrębu ewidencyjnego 101901_0026 Zduńska Wola 

Miasto o łącznej powierzchni  1103 m kw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr  KW SR1Z/00002993/0  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zduńskiej 

Woli, V  Wydział Ksiąg Wieczystych.

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części miasta, w środkowej części osiedla mieszkaniowego Karsznice.

Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i sklepy.

❑ Obszar na której znajduje się nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, która jest drogą urządzoną o nawierzchni

asfaltowej, z chodnikami i oświetleniem. Dojazd do nieruchomości jest nieskomplikowany i gwarantuje dobre skomunikowanie z

nieruchomością,

❑ Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 259/15 powierzchni 0,1103 ha. Na nieruchomości posadowione są budynki murowane o

funkcji - innej niemieszkalnej: parterowy o powierzchni użytkowej 191,70 m² oraz podpiwniczony o dwóch kondygnacjach

nadziemnych o powierzchni 170,88 m².

❑ Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, nie posiada aktualnie obowiązującego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy

❑ Budynki nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.



POŁOŻENIE

NIERUCHOMOŚCI

❑ Nieruchomość zlokalizowana jest

południowo wschodniej części

miejscowości Zduńska Wola.

❑ Ogólna lokalizacja na mapie

Polski - w centralnej części

województwa łódzkiego, jak

również w centrum Polski, 45 km

na zachód od miasta Łodzi,

bezpośrednio przy węzłach

drogowych drogi ekspresowej S8,

przez miasto przebiega droga

wojewódzka nr 482 (województwo

łódzkie i wielkopolskie).

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



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu map Google ©2016 DigitalGlobe"

Nieruchomość usytuowana w południowo –wschodniej  części m. Zduńska Wola w osiedlu mieszkaniowym Karsznice. Otoczenie 

nieruchomości stanowią budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne. W bezpośrednim sąsiedztwie ulokowane są sklepy i przystanek 

komunikacji.



➢ obszar na której znajduje 

się nieruchomość posiada 

bezpośredni dostęp do 

drogi publicznej, która jest 

drogą urządzoną, z 

chodnikami i oświetleniem, 

o nawierzchni asfaltowej, 

➢ nieruchomość 

zlokalizowana jest w 

obszarze miejscowości - w 

sercu Polski, w pół drogi 

między morzem a górami, 

45 km od Łodzi, w 

niewielkim oddaleniu od 

węzła drogi S8 i drogi 

wojewódzkiej 428

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

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA



Teren jest płaski i utwardzony, ma

kształt prostokąta. Na terenie

nieruchomości znajdują się 2 budynki.

Wejście na teren nieruchomości

odbywa się z pasa chodnika ul.

Grunwaldzkiej, a wjazd przez bramę z

ul. Zwycięstwa.

ZABUDOWA

Id. Nazwa budynku
Powierzchnia użytkowa 

[m2]

Powierzchnia 

zabudowy [m2]

Liczba kondygnacji naziemnych

-podziemnych

Budynek 1 inny niemieszkalny 191,70 235 1/0.

Budynek 2 Inny niemieszkalny 170,88 82 2/1



Z chwilą sprzedaży 

nieruchomości, sprzedawca 

ustanowi w na rzecz Orange 

Polska S.A z siedzibą w 

Warszawie, nieograniczone w 

czasie, nieodpłatne, 

ograniczone prawa rzeczowe: 

w trybie art. 252 KC w postaci 

prawa użytkowania w budynku 

o nr ewidencyjnym 259/1;1, 

pomieszczenia o powierzchni 

21,20 m² na parterze,  

związane z tym prawem, prawo 

posadowienia i dostępu do 

złącza ZN, do skraplacza 

klimatyzacji, do sygnalizatora 

alarmowego, do złącza 

agregatu (ZEP) poprzez 

swobodny dostęp w trybie 24h 

na dobę przez 7 dni w 

tygodniu, przez 365/366 dni w 

roku. powierzchni 5,67 m² na

OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE



Z chwilą sprzedaży nieruchomości, sprzedawca

ustanowi w na rzecz Orange Polska S.A z

siedzibą w Warszawie, nieograniczone w czasie,

nieodpłatne, ograniczone prawa rzeczowe: w

trybie art. 305¹ KC w postaci służebności

przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej

znajdującej się w gruncie działki nr 259/1 o

łącznej powierzchni 85,36 m². W ramach

wykonywania powyższych ograniczonych praw

rzeczowych właściciel/wieczysty użytkownik

nieruchomości zapewni Orange Polska S.A. oraz

pracownikom służb technicznych działających

na zlecenie Orange Polska S.A. oraz innym

operatorom telekomunikacyjnym w trybie 24 h

na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez

wszystkie dni w roku, nieograniczony i

bezzwłoczny dostęp do infrastruktury

teletechnicznej użytkowanej przez ORANGE

POLSKA S.A. na nieruchomości.

OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE



Pomieszczenie o powierzchni 5 mkw.

w budynku nr 1, objęte jest umową najmu

zawartą z Bankiem na czas nieoznaczony,

pod instalację bankomatu.

UMOWA NAJMU



Kontakt: 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

al. Tadeusza Kościuszki 5/7 w Łodzi , pokój nr  112

Telefon:  + 48 502 015 605

e-mail: marek.adamczyk@poczta-polska.pl

http://nieruchomosci.poczta-polska.pl

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.

mailto:sebastian.danilczuk@poczta-polska.pl
http://nieruchomosci.poczta-polska.pl/

