
Kalisz, dnia 17 lutego  2021 r.

MZBM.DZ.052.01.2021

Pan

Eskan Darwich

Radny Rady Miasta Kalisza 

W odpowiedzi na  złożoną interpelację w sprawie budynków stanowiących własność

Miasta Kalisz lub będących w zarządzie gminy, przeznaczonych do rozbiórki, informuję,  iż

według  stanu  na  dzień  16.02.2021  r.  na  12  nieruchomościach  komunalnych  znajdują  się

budynki całkowicie rozkwaterowane. Dane adresowe w/w posesji oraz przyjęte plany co do

dalszego sposobu ich wykorzystanie przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.  

L.p. adres Nr działki/ obręb Uwagi

1. Asnyka  46 dz. nr 18 o pow. 802,00 m2

obr. 083
W trakcie postępowanie

w sprawie  sprzedaży
nieruchomości

2. Fryderyka  Chopina 17 dz. nr 32/1 o pow. 549 m2

obr.017
Na 24 lutego 2021r. został

ogłoszony I pierwszy przetarg
ustny nieograniczony w sprawie

sprzedaży tej nieruchomości

3. Podgórze 22 dz. nr 106 obr. 043 WRI posiada projekt rozbiórki. 

4. Stawiszyńska 17 dz. nr 15 o pow. 1264 m2 
obr. 027

Zgoda na rozbiórkę z
zachowaniem ściany frontowej.
Do zagospodarowania łącznie

z nieruchomością poł. przy
ul. Garncarskiej 2.

5. Strzelecka 2 dz. nr 36/2, o pow.431 m2

obr.  043
Zarządzeniem Nr 102/2021

z dnia 15.02.2021r. przeznaczona
do sprzedaży w drodze przetargu

ustnego nieograniczonego.
Postępowanie w trakcie.

    



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

L.p. adres Nr działki/ obręb Uwagi

6. Czarna Droga 15 dz. nr 20/6 o pow. 1034 m2

obr. 047

Nieruchomości została
wyceniona.

W trakcie przygotowywania do
sprzedaży.

7. Górnośląska 1        dz. nr 74 o pow. 187 m2

obr. 043

W trakcie postępowanie
w sprawie  sprzedaży

nieruchomości

8. Szczypiornicka 112-114       dz. nr 164/3 o pow. 5307m2

            nr 164/4 o pow. 125 m2

obr. 0151

Nieruchomość przeznaczona do
sprzedaży.

9. Fabryczna 4

Fabryczna 6-8

       dz.nr 38 o pow. 452 m2

     obr. 035

dz. nr 41/4, 41/6,

41/3, 41/2 o pow. 768,00 m2

obr.035

Zagospodarowanie obu
nieruchomości pod potrzeby 

„Fabryki kultury”

10. Kredytowa 1       dz. nr 63 o pow. 473,00 m2

obr. 035

Analiza możliwości
zagospodarowania nieruchomości

11. Handlowa 5       dz. nr 76 o pow. 548,00 m2

obr. 044

Brak wjazdu na posesję.
Zabudowa zwarta.

Analizowane możliwości
zagospodarowania

nieruchomości.

12. Podgórze 6      dz. nr 124 o pow. 798,00 m2

obr. 043

Remont budynku w ramach
rewitalizacji 

„Jabłkowskiego -Podgórze”
w Kaliszu. 

W trakcie realizacji:
 - inwentaryzacja budynku 

- projekt  nowej adaptacji obiektu 

Z poważaniem



Kalisz, dn. 03.02. 2021 r.

Eskan Darwich 

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja

W sprawie  pustostanów należących lub będących w zarządzaniu 
Miasta 

Szanowny Panie Prezydencie,

Od wielu lat na terenie naszego Miasta przybywa budynków należących

do  Miasta  lub  będących  w  jego  zarządzaniu  przeznaczonych  do  rozbiórki.

Budynki te, nie tylko szpecą krajobraz Miasta ale również stwarzają zagrożenie

dla naszych mieszkańców.

W związku z powyższym proszę o  następujące informacje:

• Ile budynków należących do Miasta lub będących w jego zarządzaniu jest

przeznaczonych do rozbiórki ( proszę o budynki z adresami),

• Czy istnieje harmonogram rozbiórek tych budynków, jeśli tak to proszę o

udostępnienie. 

Z góry dziękuję za odpowiedź Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich


