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Miejscowość Uniejów

Ulica, nr budynku Kościelnicka

Powierzchnia  budynku Działka niezabudowana 

Działka ewidencyjna Działka  ewidencyjna o numerze 1498   o łącznej powierzchni  1053 mkw.

Księga wieczysta
Księga wieczysta nr  SR2L/00024990/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łasku ,VI 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Poddębicach

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

 Nieruchomość składa się z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1498

obszaru 1053 m2, położonej w miejscowości Uniejów przy ul. Kościelnickiej, gmina Uniejów, powiat poddębicki, województwo

łódzkie.

 Działka nr 1498 nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uniejów W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: MN –

funkcja wiodąca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 Działka znajduje się w strefie uzdrowiskowej „B” uzdrowiska Uniejów oraz w strefie ochrony układu historycznego miasta

Uniejów ( strefa centrum).

 Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 Nr 102, poz. 651 ze

zm.), Gminie Uniejów przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, z którego może skorzystać w ciągu

30 dni od daty dostarczenia przez notariusza zawartej umowy warunkowej z Nabywcą wyłonionym z postępowania.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości

Uniejów, bezpośrednio przy zbiegu ulic Kościelnickiej i Ireny

Bojakowskiej. Uniejów położony jest nad rzeką Wartą i posiada status

miejscowości uzdrowiskowej.

 Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno

i wielorodzinna, kościół oraz dolina rzeki Warty, na zachodnim

brzegu której usytuowany jest kompleks Termy Uniejów

Położenie miejscowości na mapie Polski. Źródło: www.wikipedia.pl



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ 

Nieruchomość graniczy:

od strony północnej z zabudową jednorodzinną,

 od strony zachodniej u południowej z ulicami o nawierzchni

utwardzonej

 od strony wschodniej z zabudową wielorodzinną



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu Zdjęcia ©2017 DigitalGlobe,Dane mapy ©2017

Google

Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości u zbiegu ulic o

nawierzchni utwardzonej, nie posiada urządzonego wjazdu. Uniejów

położony jest ok. 17 km od miasta Poddębice oraz ok. 55 km od ścisłego

centrum Łodzi. Miasto jest dobrze skomunikowane, przebiega przez nie droga

krajowa nr 72 , droga wojewódzka nr 473, a w odległości ok. 12 km

ulokowany jest węzeł autostrady A2 - Dąbie

Uniejów, ul. Kościelnicka



Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z:

 działki niezabudowanej nr 1498 o powierzchni 1053 m²,

 nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi

publicznej, przy czym wjazd na nieruchomość jest

nieurządzony,

ZABUDOWA

Działka nr 1498



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.


