
OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 
TEREN INWESTYCYJNY 

93-465 ŁÓDŹ UL. STANISŁAWA DUBOIS 117 

obręb ewidencyjny 106103_9.0021

 numer ewidencyjny działki: 11/25 o łącznej powierzchni 15.457 m2, 

przeznaczenie terenu: Bi - inne tereny zabudowane 

OFERTĘ PROWADZI: 

ADAM KRASIŃSKI – akrasinski@pgitarget.pl tel. 600 928 775  

Forma własności - użytkowanie wieczyste do 2089-12-05 

pozwolenie na budowę obiektu budowlanego kat. XVIII: 
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY: DAR-UA-III.1756.2015

mailto:wpawlak@pgitarget.pl
mailto:akrasinski@pgitarget.pl


OPIS NIERUCHOMOŚCI 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana z wydaną decyzją pozwolenia na budowę z dnia 

13 sierpnia 2015r nr: DAR-UA-III.1756.2015 oraz rozpoczętą inwestycją - Dziennik Budowy 
Nr 1814/2018.

Powierzchnia działki: 15.457 m2 
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku produkcyjno-magazynowego: 5766,00m2 

Forma własności: grunt oddany w użytkowanie wieczyste  do 2089-12-05  

Położenie nieruchomości to doskonała lokalizacja w Łodzi przy ul. S. Dubois 117, w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów lotniska im. W. Reymonta gdzie zlokalizowanych jest wiele obiektów 
produkcyjnych, publiczna instytucja finansowa WFOŚiGW, czy jedna z wiodących firm branży 
lotniczej w Europie - Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. 

Teren jest zagospodarowany w infrastrukturę techniczną miejską: wodociąg, kanalizację deszczową 
i sanitarną, energię, gaz (w ulicy) i c.o. z sieci miejskiej. 



Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu 11/25:

- posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 

- jest niezabudowana - rozpoczęto budowę budynku magazynowego na podstawie decyzji pozwolenia 
  na budowę z dnia 13 sierpnia 2015r nr: DAR-UA-III.1756.2015  wydaną przez Prezydenta Miasta 
  Łodzi

- nie znajduje się na obszarze zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji 

- nie jest oznaczona jako las w ewidencji gruntów i budynków i nie stanowi lasu w rozumieniu ustawy 
o lasach, nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu

- nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego 

- nie stanowi nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

- nie jest położona w granicach parku narodowego ani w jego otulinie 

- nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomychwojewództwa łódzkiego ani nie figuruje w 
  wojewódzkiej ewidencji zabytków 

- nie jest objęta ochroną archeologiczną ani konserwatorską, na nieruchomości nie znajdują się 
  żadne stanowiska archeologiczne 



Dokumenty formalno – prawne: 

3. Decyzja nr DAR-UA-X.118.2015 o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta
     Miasta Łodzi dnia 30 stycznia 2015 roku. 

2. Postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydane dnia 2 grudnia 2014 roku.
- uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

1. Postanowienie DSS-OŚR-II.6220.115.2014 wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi
dnia 4 września 2014 roku - odmówienie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach - brak konieczności uzyskania takiej decyzji.

4. Decyzja pozwolenia na budowę z dnia 13 sierpnia 2015r nr: DAR-UA-III.1756.2015
wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi. 



LOKALIZACJA: 

OFERTĘ PROWADZI: 
ADAM KRASIŃSKI – akrasinski@pgitarget.pl tel. 600 928 775 
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