
Zarządzenie Nr 474/2017 

Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 7 sierpnia 2017 r. 

 
w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej do zasobu Miasta Kalisza. 
 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 

z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 i § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/542/2009 

Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009r. w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza - Miasta na prawach powiatu 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2009r. Nr 185, poz. 3139) zarządza się, co następuje:   

 

 

§ 1.  
 

Postanawia się nabyć na rzecz Miasta Kalisza: 

1) nieruchomość lokalową  nr 1 o pow. 44,40 m2, wraz z piwnicą o pow. 9,40 m2, 

poł. w budynku mieszkalnym przy ul. Chełmskiej 10, dla której Sąd Rejonowy 

w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00063254/2 wraz z udziałem 

wynoszącym 5005/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo 

własności gruntu oznaczonego w obrębie geodezyjnym 152 jako działka nr 461/13 

o pow. 536 m2  oraz części budynku i jego urządzenia, które nie służą wyłącznie 

do użytku właścicieli lokali zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00059431/6 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, zgodnie z warunkami określonymi 

w protokole uzgodnień, 

2) nieruchomość lokalową  nr 2 o pow. 44,70 m2, wraz z piwnicą o pow. 9,00 m2, 

poł. w budynku mieszkalnym przy ul. Chełmskiej 10, dla której Sąd Rejonowy 

w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00063975/2 wraz z udziałem 

wynoszącym 4995/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo 

własności gruntu oznaczonego w obrębie geodezyjnym 152 jako działka nr 461/13 

o pow. 536 m2  oraz części budynku i jego urządzenia, które nie służą wyłącznie 

do użytku właścicieli lokali zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00059431/6 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, zgodnie z warunkami określonymi 

w protokole uzgodnień. 
 

§ 2.  
 

Nabywane na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości lokalowe opisane w § 1  

przeznaczone zostaną na cele oświatowe. 

 
 

§ 3.  
 

1. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza się  właściwemu  merytorycznie 

    Wiceprezydentowi Miasta Kalisza. 

2. Wykonanie   zarządzenia   powierza  się  Naczelnikowi   Wydziału   Gospodarowania 

   Mieniem,  Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Naczelnikowi Wydziału Rozbudowy 

     Miasta i Inwestycji przy udziale Skarbnika Miasta Kalisza. 

 

 

 

 

 



 

§ 4.  
 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
 

 

§ 5.  
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
    w z. Prezydenta Miasta Kalisza 

    /…/ 

    Barbara Gmerek 

    Wiceprezydent Miasta Kalisza 

 


