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Sygnatura Akt GKm 74/20 

 

 

Opis 
 

 

Lokalu mieszkalnego nr 36 o powierzchni użytkowej 58,50 mkw w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 2 w Częstochowie jako przedmiotu 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez urządzonej Księgi Wieczystej. 

 

 
 

 

 

Przyjęto wartość rynkową lokalu mieszkalnego: 295 300 złotych. 

Słownie: Dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych. 
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Stan prawny.  

Wycena dotyczy lokalu mieszkalnego jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

bez urządzonej Księgi Wieczystej. 

 
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przyjęta do wyceny wynosi 58,50 mkw. 
 
Układ funkcjonalny lokalu: 3 pokoje, łazienka z oddzielną toaletą, kuchnia, przedpokój. 
 

 
 
 

Lokalizacja i otoczenie.  
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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 

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. 

 

Charakterystyka lokalizacji przedmiotu wyceny: 

Przedmiot wyceny położony jest w dzielnicy Tysiąclecie.  
Tysiąclecie – dzielnica Częstochowy położona na północ od centrum miasta. 
Dzielnicę zabudowano blokami w latach 60. Obecny charakter dzielnicy wyznacza obecność 
wyższych uczelni – Politechniki i Akademii im. Jana Długosza oraz obiektów sportowych – Hali 
Polonia (gdzie rozgrywane są mecze m.in. Tytana i AZS-u Częstochowa), stadionu 
lekkoatletycznego oraz odkrytego basenu. Tuż obok Hali Polonia znajduje się jeden z kilku w mieście 
duży wieżowiec (Komobex). Granicę między Tysiącleciem a dzielnicą Północ stanowi Promenada 
Niemena (dawniej 30-lecia PRL), na której odbywają się liczne imprezy kulturalne. Deptak jest 
zakończony wejściem do Lasku Aniołowskiego. 

Bezpośrednie otoczenie W bezpośrednim otoczeniu zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna. Zagospodarowanie terenu w 

sąsiedztwie lokalu w aspekcie obiektów małej 

architektury, oświetlenia, zagospodarowania terenu 

typowe dla lokalnego rynku zgodnie z dokumentacją 

fotograficzną. 

Dojazd Droga asfaltowa.  

Dostęp do zaplecza handlowo - usługowego  Dostęp do zaplecza handlowo- usługowego 

korzystny, w promieniu kilku kilometrów znajdują się 

mniejsze markety i sklepy.   

Lokalizacja Korzystna.  

 

 

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
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_cz%C4%99stochowski
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źródło : opracowanie własne na podstawie map Google, mapa.szukacz.pl  

Stan techniczno – użytkowy. 

Lokal jest w zasobie spółdzielni mieszkaniowej „Nasza Praca”.  

Lokal położony na 6 kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym składającym się z 11 

kondygnacji naziemnych oraz jednej podziemnej. Budynek mieszkalny z 1979 roku. Konstrukcja budynku 

uprzemysłowiona z elementów prefabrykowanych. Wykończenie typowe dla lokalnego rynku. Posadzki 

lastriko, ściany tynkowane i malowane. W budynku dostępny domofon i winda. 

 

Układ funkcjonalny lokalu: 3 pokoje, łazienka z oddzielną toaletą, kuchnia, przedpokój. 

 

Wykończenie lokalu: Podłogi w pokojach i przedpokoju pokryte panelami, ściany tynkowane i malowane. 

W kuchni podłoga pokryta płytkami, ściany tynkowane i malowane oraz częściowo pokryte płytkami. W 

toalecie podłoga pokryta linoleum, ściany tynkowane i malowane oraz częściowo pokryte płytkami. W 

łazience podłoga i ściany pokryte płytkami. W przedpokoju odnotowano dwie szafy w zabudowie. W 

kuchni meble w zabudowie. Stolarka okienna PCV. Lokal posiada balkon. Posadzka na balkonie pokryta 

płytkami. Kaloryfery żeliwne starego typu. Drzwi wejściowe antywłamaniowe. 

Infrastruktura techniczna: Jest Brak 

Energetyczna x  
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Wodociągowa x  

Gazowa x  

Centralne ogrzewanie x  

Kanalizacja x  

Telekomunikacyjna x  

Powierzchnia użytkowa lokalu 58,50 mkw  
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