
 

Stan prawny.  

 

Wycena dotyczy nieruchomości gruntowej ujętej w KW CZ1C/00150442/8 zlokalizowanej w 

województwie śląskim w Częstochowie przy ulicy Okrzei 58 w obrębie 0340 obejmującej działkę gruntu o 

numerze ewidencyjnym 8.  

Nieruchomość stanowi przedmiot prawa własności. 

 

Właściciel nieruchomości: EDYTA KRZYSZTOFA PUSTELNIK. 

 

Odnotowano wpisy w III oraz IV dziale KW CZ1C/00150442/8, które nie mają wpływu na wartość 

przedmiotu wyceny. 

 

Odnotowano bezpośredni dostęp do drogi publicznej przedmiotowej nieruchomości.  

 

Uwarunkowania planistyczne terenu, gdzie zlokalizowany jest przedmiot wyceny.  

 

Na dzień sporządzania operatu szacunkowego teren gdzie jest zlokalizowany przedmiot wyceny nie jest 

objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Częstochowa - Uchwała nr 

825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. Zgodnie z art. 154 

ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie 

terenu ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z art. 154 ust. 3 w 

przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny sposób 

użytkowania nieruchomości. Przeznaczenie terenu:  MW/MN - Zabudowa mieszana jedno- i 

wielorodzinna. 

 

Lokalizacja i otoczenie.  

 

Wycena dotyczy nieruchomości gruntowej ujętej w KW CZ1C/00150442/8 zlokalizowanej w 

województwie śląskim w Częstochowie przy ulicy Okrzei 58 w obrębie 0340 obejmującej działkę gruntu o 

numerze ewidencyjnym 8.  

 

 Częstochowa jest miastem na prawach powiatu. Mieszkańcy Częstochowy wybierają do swojej rady 

miasta 28 radnych. Organem wykonawczym władz jest prezydent miasta. Siedzibą władz miasta jest 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_na_prawach_powiatu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_gminy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_gminy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_miasta
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Urząd Miasta Częstochowa przy ul. Śląskiej 11/13. Miasto jest siedzibą wielu urzędów i instytucji o 

znaczeniu regionalnym. Znajduje się tu m.in.: starostwo powiatu częstochowskiego ziemskiego. 

 

Bezpośrednie otoczenie przedmiotu wyceny stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz 

usługowa. Lokalizacja przedmiotu wyceny w umiarkowanym oddaleniu od ścisłego centrum miasta 

Częstochowy. Dostęp do zaplecza socjalno - bytowego korzystny. Dostępność miejsc parkingowych 

ograniczona. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. 

Lokalizacja przedmiotu wyceny: 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_cz%C4%99stochowski
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źródło : opracowanie własne na podstawie mapa.szukacz.pl, e.czestochowa.pl, google.maps. 
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Stan techniczno – użytkowy. 

Przedmiot wyceny to nieruchomość zabudowana zabudową o przeznaczeniu mieszkalnym i usługowym. 

Wycena w warunkach ograniczonych. Nieruchomości stanowi pustostan. Gospodarka remontowa na 

niskim poziomie i niewystarczającym poziomie. 

 

Kształt działki regularny w kształcie prostokąta o szerokości linii zabudowy około 20 metrów i długości 

około 40 metrów. Działka położona na kierunku północ - południe. Przeważająca część działki 

zabudowana zabudową zwartą. Teren działki do uporządkowania, porośnięty wysoką trawą, zakrzewiony 

i zadrzewiony.  

 

Na przedmiotowej nieruchomości odnotowano zabudowę o charakterze mieszkaniowym oraz 

usługowym. Odnotowano budynek dwukondygnacyjny ze strychem nieużytkowym. Budynek z 1902 roku. 

Powierzchnia zabudowy budynku zgodnie z kartoteką budynków wynosi 416,00 mkw. Przedmiotowa 

zabudowa wykonana w technologii tradycyjnej murowanej z kamienia i cegły. Dach o konstrukcji 

drewnianej, pokryty papą. Elewacja budynku w złym stanie technicznym – widoczne uszkodzenia tynków, 

pęknięcia, częściowo brak tynków, tynki zmurszałe. Zabudowa w złym stanie technicznym – niezbędne 

nakłady konieczne na remont i adaptację. Stolarka okienna drewniana oraz częściowo metalowa w 

lokalach usługowych. Stolarka okienna w złym stanie technicznym, spróchniała i zmurszała. Na parterze 

od strony ulicy stolarka okienna z kratami metalowymi w złym stanie technicznym. Brama wjazdowa 

drewniana w złym stanie technicznym. Budynek nie został udostępniony do oględzin, wizja w warunkach 

ograniczonych. Wykończenie lokali usługowych od strony ulicy Okrzei o niskim standardzie wykończenia, 

lokale do remontu i adaptacji. Ściany tynkowane i malowane, w jednym lokalu ściany pokryte częściowo 

płytkami. Podłoga w jednym lokalu pokryta płytkami, w pozostałych lokalach lastriko i płytki PCV starego 

typu. Odnotowano uszkodzenia tynków, w jednym z lokali tynki odchodzą płatami ze ścian i sufitu, lokal 

zdewastowany.  

Na działce odnotowano także budynek o powierzchni zabudowy 106,00 mkw. Budynek z 1902 roku. 

Budynek nie udostępniony do oględzin, wizja w warunkach ograniczonych. Budynek położony we 

wschodniej części działki. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z kamienia i cegły. 

Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty papą.  

Na podstawie powierzchni zabudowy oraz rodzaju zabudowy przyjęto, że konstrukcja budynku o 

przeznaczeniu mieszkalno usługowym nie odbiega od typowych konstrukcji budynków 

charakterystycznych dla lokalnego rynku. W celu określenia powierzchni użytkowej przedmiotowej 

zabudowy analizie poddano projekty budowalne budynków o zbliżonej konstrukcji oraz powierzchni w 



Kancelaria Majątkowa Sebastian Wygaś, biegły Sądu Okręgowego w Częstochowie ds. wyceny nieruchomości,  
42-200 Częstochowa, ulica Kiedrzyńska 24/32  

Syg. akt. GKm 36/19 

 

5 

lokalnych pracowniach architektonicznych – analizowano stosunek powierzchni użytkowej do powierzchni 

zabudowy budynków. 

Analizie poddano także stosunek powierzchni użytkowej względem powierzchni zabudowy budynków 

mieszkalnych z biuletynów Sekocenbud. Odnotowano, że powierzchnia użytkowa budynków 

mieszkalnych jest w korelacji z ich powierzchnią zabudowy.  

 

Powierzchnia użytkowa budynku została przyjęta na poziomie 615,60 mkw. 

Dokumentacja fotograficzna przedmiotowej nieruchomości: 
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