
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Kalisz, dnia 09 marca 2021 roku

L.dz. 66/03/2021PG

Sz. P. Eskan Darwich
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,
 

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą działek przy ulicy Stawiszyńskiej 4, uwzględniając
informacje uzyskane od Kaliskiego TBS Sp. z o.o. podaję co następuje. 

1.  Dla działek położonych przy ulicy Stawiszyńskiej 4 Kaliskie TBS Sp. z o.o. posiada opracowany
projekt  budowlany.   Decyzją  643/20  z  dnia  06.11.2020r.  projekt  został  zatwierdzony  oraz
uzyskano pozwolenie na budowę.

2. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na lipiec 2021r. 

3. Planowany termin oddania budynku do użytkowania przypada na marzec 2023r. 

4. Mieszkania  będą  zasiedlane  na  zasadzie  najmu  w  systemie  TBS.  Przydziałem  mieszkań
zajmować  się  będzie  Komisja  Kwalifikacyjna  powołana  przez  Miasto  Kalisz  w  ramach
Kaliskiego TBS.

Nadto informujemy, iż ostateczne terminy rozpoczęcia prac budowlanych oraz oddania budynku do
użytkowania  będą  zależały  od  wyniku  postępowania  przetargowego,  które  zostanie  wszczęte  po
uzyskaniu  przez  Kaliskie  TBS  Sp.  z  o.o.  promesy  z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego.  Dodatkowo na
powyższe  daty  ma również wpływ fakt  ubiegania  się  o  bezzwrotne granty  z  Funduszu  Dopłat  oraz
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

z poważaniem,



       Kalisz, dn. 23.02. 2021 r.

Eskan Darwich 

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja

W sprawie  działki  przy ulicy  Stawiszyńskiej 4 

Szanowny Panie Prezydencie,

Budynek  przy  ulicy  Stawiszyńskiej  4  należący  do  Miejskiego  Zarządu

Budynków  Mieszkalnych (MZBM)  został kilka lat temu rozebrany a działka po

nim przekazana aportem do Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

w celu zagospodarowania pod budownictwo społeczne.   

W związku z powyższym bardzo proszę o  przedstawienie następujących

informacji:

 Czy  jest już opracowany projekt budowlany dla tej działki ?

 W jakim terminie rozpoczną się prace budowlane ?

 W którym roku budynek zostanie oddany do użytku ?

 Na jakich zasadach mieszkania będą rozdysponowywane?

Z góry dziękuję za odpowiedź 

Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich


