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Sygnatura Akt Km 889/20 

 

 

Opis 
 

 

Lokalu mieszkalnego nr 36 o powierzchni użytkowej 46,40 mkw w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ulicy Słowackiego 27 w Częstochowie jako przedmiotu prawa własności 

ujętego w KW CZ1C/00146222/9. 

 

 
 

 

 

Przyjęto wartość rynkową lokalu mieszkalnego: 218 900 złotych. 

Słownie: Dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sygnatura Akt Km 889/20 

 

 

2 

Stan prawny.  

Wycena dotyczy lokalu mieszkalnego jako przedmiotu prawa własności ujętego w KW CZ1C/00146222/9. 

 
 
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przyjęta do wyceny wynosi 46,40 mkw.  
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,47 mkw. 
 
Układ funkcjonalny lokalu: POKÓJ - 2, PRZEDPOKÓJ - 1, KUCHNIA - 1, ŁAZIENKA - 1. Pomieszczenie 
przynależne piwnica o powierzchni 4,47 mkw. Powierzchnia użytkowa lokalu oraz piwnicy razem wynosi 
50,87 mkw.  
 
Struktura własności przedmiotowego lokalu: 
 

 
 
 
Odnotowano wpisy w dziale III Księgi Wieczystej przedmiotowego lokalu, które nie mają wpływu na 
wartość rynkową przedmiotu wyceny.  
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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.  

Lokalizacja Korzystna.  

 

 

źródło : opracowanie własne na podstawie map Google.  

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
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie_(Cz%C4%99stochowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stradom_(Cz%C4%99stochowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podjasnog%C3%B3rska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_50._XX_wieku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Krasi%C5%84ski
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Stan techniczno – użytkowy. 

Przedmiotowy lokal ma udział w nieruchomości wspólnej zgodnie z dalszą częścią opinii.  

Lokal położony na drugiej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym składającym się z 5 

kondygnacji naziemnych. Budynek mieszkalny z 1975 roku.   

Przyjęto typowe instalacje techniczne dla lokalnego rynku: energetyczna, wodociągowa, sanitarna, 

gazowa, centralne ogrzewanie, teletechniczna.  

Lokal nie został udostępniony do oględzin. Przyjęto stan lokalu jak typowy dla lokalnego rynku czyli 

umiarkowany.  

Powierzchnia użytkowa lokalu 46,40 mkw.  

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,47 mkw. 

Dokumentacja fotograficzna: 
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