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Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 11 marca br. w sprawie nieruchomości o nieuregu-

lowanym stanie prawnym, będących w zarządzie Miasta, uprzejmie informuję, co następuje:

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza (GPR) w wykazie podstawowych przedsięwzięć re-

witalizacyjnych zaplanowano zadanie związane z rozwojem społecznego budownictwa czynszowego

(poz. 64, str. 56 GPR). W ramach zadania wytypowano na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR)

45 nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, przewidzianych do wywłaszczenia na rzecz

Miasta Kalisz w celu realizacji inwestycji celu publicznego.  Wśród wytypowanych budynków znajduje

się także nieruchomość położona przy ul. Złotej 18.

W nawiązaniu do mojej odpowiedzi na Pańską interpelację – pismo znak WGM.0003.0006.2018.EM

z dnia 12 grudnia 2018r. - ponownie  wyjaśniam, że  warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji

celu publicznego polegającej na budowie lub przebudowie budynków służących rozwojowi społeczne-

go budownictwa czynszowego i ewentualnego wywłaszczenia nieruchomości na ten cel jest lokalizacja

inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp). 

Realizując zapisy GPR w zakresie przedsięwzięcia 64, o którym mowa powyżej, w 2019r. Rada Miasta

Kalisza podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejscowego Planu Rewitalizacji   Jabłkow-

skiego-Podgórze (mpr) – UCHWAŁA NR VI/67/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. Ob-

szar  Jabłkowskiego-Podgórze  został  wytypowany jako pierwszy  do  przeprowadzenia   pilotażowego

procesu wywłaszczania nieruchomości. Został on zdiagnozowany jako najbardziej problemowy i  wy-

magający pilnej interwencji, a także jako obszar o największej koncentracji nieruchomości z nieuregu-

lowanym stanem prawnym.  Na marginesie wyjaśniam, że mpr jest szczególną formą mpzp. 



W następstwie podjętej uchwały przeprowadzono pogłębione konsultacje społeczne dotyczące  ocze-

kiwań  mieszkańców  odnośnie  zagospodarowania  rejonu  ulic  Podgórze-Jabłkowksiego  i pod  koniec

2019r. przystąpiono do opracowania mpr. Obecnie mamy gotowy projekt Planu zaopiniowany przez

Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną,  który aktualnie podlega opiniowaniu przez  inne or-

gany wymienione w art.  17 pkt 6 ppkt a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z  2020r.,  poz. 293 z późn. zm.). Po uwzględnieniu w projekcie Planu

powyższych uwag, zostanie on wyłożony do publicznego wglądu.  W dalszej kolejności po uwzględnie-

niu uwag z tego  etapu projekt Planu zostanie przedłożony Radzie Miasta Kalisza w celu uchwalenia

Planu. 

Uchwalenie mpr umożliwi przystąpienie do dalszych działań dotyczących realizacji inwestycji celu pu-

blicznego w rejonie ulic Jabłkowskiego-Podgórze, w tym między innymi wywłaszczenie oznaczonych w

granicach Planu nieruchomości. 

Pragnę poinformować Pana Radnego, że od ubiegłego roku przygotowujemy się do realizacji procedo-

wanego Planu. W ramach tych działań w 2020r.  Miasto nabyło dwie nieruchomości  zlokalizowane

przy ul. Podgórze 6 i 8. Rozpoczęliśmy także wysiedlanie najemców z zamieszkałego budynku  Podgó-

rze 8 oraz przygotowywanie dokumentacji technicznych do planowanych inwestycji w tych  budyn-

kach. Jednocześnie gromadzimy  dokumenty  niezbędne do złożenia wniosku o wywłaszczenie  pozo-

stałych nieruchomości, zaplanowanych w mpr na cel społecznego budownictwa czynszowego.

Informuję, iż obecnie nie prowadzimy innych działań zmierzających do pozyskania pozostałych nieru-

chomości wymienionych w zadaniu 64 opisanym w GPR. Dotyczy to także nieruchomości położonej

przy ul. Złotej 18. 

Pragnę zwrócić uwagę Pana Radnego, iż przejmowanie nieruchomości na powyższy cel publiczny jest

procesem skomplikowanym, wieloetapowym i długotrwałym, co pokazuje nasze dotychczasowe do-

świadczenie. Dlatego zwróciłem się dodatkowo do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z prośbą o

podjęcie prac legislacyjnych mających na celu  rozwiązanie  kwestii  wszystkich nieruchomości o nie-

uregulowanym stanie prawnym zarządzanych przez gminę  w sposób kompleksowy, nie tylko tych po-
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łożonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zależy nam jako Miastu, aby powstały procedury

umożliwiające gminie podjęcie szybkiej interwencji w najbardziej zaniedbanych kamienicach, dla któ-

rych nie można ustalić ich właścicieli, bowiem taki stan nieruchomości ogranicza lub wręcz uniemożli-

wia podjęcie w nich interwencji przez prywatnych inwestorów. 

Niezależnie od tego zleciłem przeprowadzenie analizy, które z budynków wymienionych w zadaniu 64

GPR powinny zostać poddane przedmiotowej procedurze w następnej kolejności, biorąc pod uwagę

ich stan techniczny, prawny oraz lokalizację, z uwzględnieniem zasadności  ujęcia ich w planach zago-

spodarowania przestrzennego.

 

Z wyrazami szacunku












