
Zleceniodawca 

Komornik Sądowy Arkadiusz Bloma przy Sądzie Rejonowym w 

Częstochowie, Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie 42-217 

Częstochowa, ul. Śląska 28/2.2.  

Sygnatura Akt Km 741/21 

 

 

Operat szacunkowy 
 

 

Lokalu mieszkalnego nr 21 o powierzchni użytkowej 37,93 mkw w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ulicy Dunikowskiego 12 w Częstochowie jako przedmiotu prawa własności 

ujętego w KW CZ1C/00115124/6. 

 

 

 
 

Przyjęto wartość rynkową lokalu mieszkalnego: 227 100 złotych. 

Słownie: Dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych. 
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Stan prawny.  

Wycena dotyczy lokalu mieszkalnego jako przedmiotu prawa własności ujętego w KW CZ1C/00115124/6. 

 

 
 
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przyjęta do wyceny wynosi 37,93 mkw. 
 
Układ funkcjonalny lokalu: POKÓJ - 2, KUCHNIA - 1, PRZEDPOKÓJ - 1, ŁAZIENKA – 1. Lokal ma 
pomieszczenie przynależne piwnicę o powierzchni 3,84 mkw. 
 
Struktura własności przedmiotowego lokalu: 
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Odnotowano wpisy w dziale III Księgi Wieczystej przedmiotowego lokalu, które nie mają wpływu na 
wartość rynkową przedmiotu wyceny.  
 
Lokalizacja i otoczenie.  

 

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 Trzech Wieszczów – dzielnica Częstochowy granicząca 

ze Śródmieściem, Stradomiem i dzielnicą podjasnogórską. Wybudowana w latach 50. XX wieku 

według projektu Ireny i Czesława Kotelów. Nazwa wywodzi się od ulic Mickiewicza, Słowackiego i 

Krasińskiego, znajdujących się w obrębie dzielnicy. Jest najmniejszą dzielnicą Częstochowy. 

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.   

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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Lokalizacja Umiarkowana.  

 

 

źródło : opracowanie własne na podstawie map Google.  

Stan techniczno – użytkowy. 

Lokal położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym składającym się z 4 kondygnacji 

naziemnych oraz jednej podziemnej.    

 

Układ funkcjonalny lokalu: POKÓJ - 2, KUCHNIA - 1, PRZEDPOKÓJ - 1, ŁAZIENKA – 1. Lokal ma 

pomieszczenie przynależne piwnicę o powierzchni 3,84 mkw. 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z 1953 roku. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. 

Wykończenie wnętrza typowe dla lokalnego rynku. Posadzki lastriko, ściany tynkowane i malowane. 

Dostępny domofon. 

Wykończenie lokalu:  Podłogi w pokojach pokryte panelami, ściany wykończone płytami kartonowo – 

gipsowymi, malowane oraz częściowo wykończone tapetą ozdobną. Zgodnie z informacjami uzyskanymi 

w trakcie oględzin: panele w pokojach zostały wymienione w 2015 roku, remont ścian wykonano w 2016 

roku. W kuchni podłoga pokryta płytkami, ściany wykończone płytami kartonowo – gipsowymi, malowane 

oraz częściowo wykończone płytkami. Meble kuchenne w stałej zabudowie. W łazience podłoga 

wykończona płytkami, ściany pokryte płytkami oraz częściowo tynkowane i malowane. Łazienka 

wyposażona w armaturę. W przedpokoju podłoga pokryta płytkami, ściany wykończone płytami 

kartonowo – gipsowymi, malowane oraz częściowo tynki ozdobne. Sufity częściowo podwieszane. 
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Stolarka drzwiowa płytowa oklejona okładziną drewnopodobną. Stolarka okienna PCV. Instalacje gazowa 

i wodociągowa remontowane w 2009 roku. Stan lokalu korzystny.  

 

 

Infrastruktura techniczna: Jest Brak 

Energetyczna x  

Wodociągowa x  

Gazowa x  

Centralne ogrzewanie x  

Kanalizacja x  

Telekomunikacyjna x  

Powierzchnia użytkowa lokalu 37,93 mkw  
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