
Atrakcyjne 
położenie 

Nieruchomość stanowi działka nr 54 o pow. 1,0210ha, 
obręb 18 - Lemszczyzna, KW nr LU1I/00181453/0.
Nieruchomość znajduje się w dzielnicy Czechów. Dojazd do 
Centrum i innych dzielnic miasta jest łatwy i szybki. Zabudo-
wa najbliższego sąsiedztwa nieruchomości ma charakter 
komercyjno-usługowy oraz mieszkaniowy. Bardzo dobry 
dostęp do środków komunikacji miejskiej oraz ośrodków 
użyteczności publicznej.
W pobliżu znajdują się między innymi: Urząd Skarbowy, hiper-
market, szpitale, galeria handlowa, Uniwersytet Medyczny.

To idealne miejsce na: stoiska handlowe, punkty gastronomiczne, instytucje medyczne oraz ochronę zdrowia, poradnie, insty-
tucje finansowe i ubezpieczeniowe, szkoły np. językowe, biura, sale zabaw, salony gier i rozrywki, fitness, studia i salony np. 
fryzjerskie, kosmetyczne, telemarketing, wiele innych...

Nieruchomość jest bardzo dobrze usytuowana pod 
względem dostępu pieszego, rowerowego, samocho-
dowego oraz autobusowego. Prowadzi do niej bezpo-
średni dostęp z ul. Tadeusza Szeligowskiego. W pobliżu 
znajduje się wiele przystanków komunikacji miejskiej, 
dzięki czemu można w łatwy i szybki sposób dostać się 
do Centrum miasta i innych dzielnic.

Usytuowanie nieruchomości ocenia się jako bardzo ko-
rzystne dzięki bliskiemu sąsiedztwu ul. Smorawińskiego 
oraz Al. Solidarności, która stanowi jedną z centralnych 
arterii komunikacyjnych miasta (ulica 2-jezdniowa, 4-pa-
smowa o dużym natężeniu ruchu). 

Cechy 
nieruchomości

• Budynek biurowo-usługowy
• Ilość kondygnacji: 5 naziemne, 1 podziemna
• Pow. użytkowa budynku: 7483 m², pow. działki 0,77 ha
• Zróżnicowany wybór metraży, open space
• Dowolna aranżacja wynajmowanej powierzchni
• 2 klatki schodowe, windy
• Pomieszczenia biurowe posiadają wysoki standard wykoń-

czenia połączony z funkcjonalnością obiektu
• Budynek jest wyposażony w następujące instalacje oraz 

urządzenia: elektryczna, wod-kan, CO, wentylacja, klimaty-
zacja, odgromowa, teletechniczna

• Teren objęty monitoringiem i ochroną
• Parking 
• Doskonałe położenie – blisko Centrum miasta
• Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od Al. Szeligowskiego
• Sąsiedztwo i otoczenie stanowią nieruchomości mieszkalne 

jedno i wielorodzinne oraz usługowo-handlowe
• Łatwy i szybki dojazd do pozostałych dzielnic miasta – roz-

budowana komunikacja miejska, bezpośrednie sąsiedz-
two głównych arterii komunikacyjnych: Al. Mieczysława 
Smorawińskiego, ul. Tadeusza Szeligowskiego, Al. Solidarno-
ści, ul. Edwarda Wojtasa, ul. Choiny

Atrakcyjne ceny najmu.
Profesjonalne zarządzanie nieruchomością.

Stare Miasto (3km)

Galeria Olimp (1,6km)

Supermarket (400m)

Przedszkole (400m) Chodźki 10A
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Chodźki 10A

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI HANDLOWO-USŁUGOWEJ

LUBLIN | CZECHÓW | UL. DOKTORA WITOLDA CHODŹKI 10A (BUDYNEK ORANGE)


