
 

 

Lokalizacja, otoczenie i charakterystyka nieruchomości.  

 

Przedmiot wyceny dotyczy nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,7639 ha ujętej w KW 

CZ1C/00053081/9 zlokalizowanej w gminie w województwie śląskim w powiecie częstochowskim w 

gminie Kłomnice w miejscowości Rzerzęczyce w obrębie 0016 obejmującej działkę numer 7773 o 

powierzchni 0,0548 ha oraz działkę numer 9597 o powierzchni 1,7091 ha. 

 

Dane statystyczne gminy, gdzie zlokalizowany jest przedmiot wyceny: 
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Otoczenie bezpośrednie działki numer 9597 stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa 

oraz tereny zielone. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej o średnim natężeniu ruchu drogowego. 

Dostęp do drogi publicznej bezpośredni. Oddalenie od miejscowości Kłomnice to około 6 km, oddalenie 

od miasta Częstochowy to około 22 km.  

 

Otoczenie działki numer 7773 to tereny leśne. Działka wydłużona o szerokości około 80 cm. Teren działki 

zadrzewiony. Drzewostan mieszany z przewagą drzew iglastych, klasa wieku III – V.  
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Lokalizacja działek względem siebie: 

 

Dla przedmiotowych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała 

Nr 129/XXII/2016 z dnia 31 marca 2016 roku.  

Przeznaczenie działki nr 9597: około 2 metry w głąb od pasa drogowego - teren dróg dojazdowych, 

następnie około 65 metrów w głąb - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej 

(MN/RM), pozostała cześć działki to tereny rolne. 

Przeznaczenie przedmiotowej działki nr 7773: ZL – tereny lasów. 

Użytki przedmiotowych działek: 
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Działka ewidencyjna nr 9597 posiada kształt wydłużony o szerokości linii zabudowy około 27 metrów. 

Działka położona na kierunku zachód – wschód. W części wschodniej na działce odnotowano zabudowę 

mieszkaniową oraz zabudowę gospodarczą. Działka ogrodzona w części wschodniej – ogrodzenie z 

profili betonowych i częściowo profile drewniane na słupkach betonowych, brama i furtka z kształtowników 

metalowych. Budynek mieszkalny jednorodzinny z 1960 roku. Powierzchnia użytkowa budynku 

mieszkalnego określona na podstawie pomiaru wynosi 80,03 mkw. Budynek parterowy ze strychem 

nieużytkowym, częściowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegły. Dach o 

konstrukcji drewnianej, pokryty eternitem. Stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana. 

Infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna – zbiornik bezodpływowy, 

centralne ogrzewanie – piec na paliwo stałe. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie oględzin cześć 

kaloryferów niesprawna.  

 

Wykończenie budynku: w przedsionku i komunikacji ściany i sufity pokryte panelami ściennymi, na 

podłodze glazura i płytki. W łazience ściany tynkowane i malowane częściowo pokryte płytkami, podłoga 

pokryta płytkami. W spiżarni ściany tynkowane i malowane, podłoga pokryta linoleum – na ścianie 

odnotowano zabrudzenia sadzą po zapłonie komina. W dwóch pokojach podłogi pokryte deskami 

drewnianymi, ściany tynkowane i malowane – w jednym z pokoi odnotowano zacieki na ścianie i suficie. 

W trzecim pokoju podłoga pokryta panelami, ściany i sufit pokryte panelami ściennymi. W kuchni ściany 

tynkowane i malowane, podłoga pokryta płytkami.  
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Zabudowa gospodarcza posadowiona na przedmiotowej nieruchomości w stanie umiarkowanym i 

niekorzystnym: 

 

Zabudowa gospodarcza -

Nazwa budynku  

Rok budowy Technologia budowy Powierzchnia 

zabudowy (mkw) 

Budynek produkcyjny usługowy 

i gospodarczy dla rolnictwa 

1970 Budynek murowany, 

dach pokryty eternitem 

15,00 

Budynek produkcyjny usługowy 

i gospodarczy dla rolnictwa 

1965 Budynek murowany, 

dach pokryty papą 

11,00 

Budynek produkcyjny usługowy 

i gospodarczy dla rolnictwa 

1965 Budynek murowany, 

dach pokryty eternitem 

22,00 

Budynek produkcyjny usługowy 

i gospodarczy dla rolnictwa 

(stodoła) 

1965 Budynek stodoły w 

stanie niekorzystnym w 

technologii mieszanej, 

dach pokryty eternitem 

60,00 

 

Dokumentacja fotograficzna 
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Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie oględzin część nieruchomości o przeznaczeniu rolnym jest 

dzierżawiona. Odnotowano brak wpływu powyższego faktu na wartość przedmiotu wyceny. Poniżej 

umowa dzierżawy oraz aneks do przedmiotowej umowy przedstawione przez właścicielkę nieruchomości 

w trakcie oględzin. 
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