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I N  F O R M A C J A

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży na
własność nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ul. Weneckiej 2, 4, 6, 8, 10. 
Prezydent Miasta Kalisza informuje, że w dniu 12 października 2021r. w siedzibie
Urzędu  Miasta  Kalisza  został  przeprowadzony  pierwszy  przetarg  ustny
nieograniczony  w  sprawie  sprzedaży  na  własność  niżej  wymienionych
nieruchomości,  przeznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną
i usługową, położonych w Kaliszu przy:
1) ul.  Weneckiej  2,  oznaczona  w  ewidencji  gruntów i  budynków Miasta  Kalisza

w obrębie geodezyjnym 148 Piwonice Kol. Zach. jako działka nr 281/6 i nr 282/6
o  łącznej  powierzchni  0,1482ha,  zapisana  w  księdze  wieczystej
KZ1A/00044062/0, wraz z udziałem w wysokości 1/5 części we współwłasności
nieruchomości stanowiącej  drogę wewnętrzną, oznaczonej jako działka nr 282/11
o powierzchni 0,0927ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1A/00096546/6.        
Cena wywoławcza brutto  168.200,00zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt osiem
tysięcy dwieście 00/100), w tym 23 % VAT.

2)  ul.  Weneckiej  4,  oznaczona  w  ewidencji  gruntów i  budynków Miasta  Kalisza
w obrębie geodezyjnym 148 Piwonice Kol. Zach. jako działka nr 281/7 i nr 282/7
o  łącznej  powierzchni  0,0857ha,  zapisana  w  księdze  wieczystej
KZ1A/00044062/0, wraz z udziałem w wysokości 1/5 części we współwłasności
nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczonej jako działka nr 282/11
o powierzchni 0,0927ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1A/00096546/6.  
Cena  wywoławcza  brutto  109.700,00zł (słownie  złotych:  sto  dziewięć  tysięcy  
siedemset 00/100), w tym 23 % VAT,

3)  ul.  Weneckiej  6,  oznaczona  w  ewidencji  gruntów i  budynków Miasta  Kalisza
w obrębie geodezyjnym 148 Piwonice Kol. Zach. jako działka nr 281/8 i nr 282/8
o  łącznej  powierzchni  0,0855ha,  zapisana  w  księdze  wieczystej
KZ1A/00044062/0, wraz z udziałem w wysokości 1/5 części we współwłasności
nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczonej jako działka nr 282/11
o powierzchni 0,0927ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1A/00096546/6.  
Cena  wywoławcza  brutto  109.400,00 zł  (słownie  złotych:  sto  dziewięć  tysięcy
czterysta 00/100), w tym 23 % VAT,

4) ul.  Weneckiej  8, oznaczona  w  ewidencji  gruntów i  budynków Miasta  Kalisza
w obrębie geodezyjnym 148 Piwonice Kol. Zach. jako działka nr 281/9 i nr 282/9
o  łącznej  powierzchni  0,0855ha,  zapisana  w  księdze  wieczystej
KZ1A/00044062/0, wraz z udziałem w wysokości 1/5 części we współwłasności
nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczonej jako działka nr 282/11
o powierzchni 0,0927ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1A/00096546/6.  
Cena  wywoławcza  brutto  109.400,00 zł  (słownie  złotych:  sto  dziewięć  tysięcy
czterysta 00/100), w tym 23 % VAT.

5) ul.  Weneckiej 10, oznaczona w ewidencji  gruntów i  budynków Miasta Kalisza
w  obrębie  geodezyjnym  148  Piwonice  Kol.  Zach.  jako  działka  nr  281/10
i  nr  282/10  o  łącznej  powierzchni  0,0935ha,  zapisana  w  księdze  wieczystej
KZ1A/00044062/0, wraz z udziałem w wysokości 1/5 części we współwłasności
nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczonej jako działka nr 282/11
o powierzchni 0,0927ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1A/00096546/6.  
Cena  wywoławcza  brutto  108.700,00zł  (słownie  złotych:  sto  osiem  tysięcy
siedemset 00/100), w tym 23 % VAT.



Liczba  osób  dopuszczonych  do  uczestnictwa  w  przetargu  na  sprzedaż
nieruchomości przy ul. Weneckiej 2, 4 – 1,
Liczba  osób  dopuszczonych  do  uczestnictwa  w  przetargu  na  sprzedaż
nieruchomości przy ul. Weneckiej 6, 8, 10 – 0, 
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0.

Najwyższa  cena  osiągnięta  w  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości,  położonej
w Kaliszu przy ul. Weneckiej 2 oznaczonej w obrębie 148 Piwonice Kol. Zach. jako
działka  nr  281/6  i  282/6  o  łącznej  powierzchni  0,1482ha  zapisanej  w  księdze
wieczystej  KZ1A/00044062/0  wraz  z  udziałem  w  wysokości  1/5  części  we
współwłasności  nieruchomości  stanowiącej  drogę  wewnętrzną  oznaczonej  jako
działka  nr  282/11  o  powierzchni  0,0927ha,  zapisanej  w  księdze  wieczystej
KZ1A/00096546/6, wyniosła brutto 169.890,00zł (słownie złotych: sto  sześćdziesiąt
dziewięć  tysięcy  osiemset  dziewięćdziesiąt  00/100),  w  tym  23%  VAT,  a  jej
nabywcami zostali Sławomir Norbert i Barbara Elżbieta małż. Niemiec. 
       
W odniesieniu do pozostałych  nieruchomości  wykazanych do sprzedaży,  przetarg
zakończył  się  wynikiem  negatywnym,  ponieważ  w  przypadku  sprzedaży
nieruchomości  przy  ul.  Weneckiej  4 uczestnik  nie  zaoferował  postąpienia  ponad
cenę  wywoławczą,  natomiast  w  stosunku  do  nieruchomości  przy  ul.  Weneckiej
6, 8, 10 nikt nie przystąpił do przetargu.

Informację tę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.kalisz.pl/
oraz   wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza na okres 7 dni, tj.  od dnia
20 października 2021r. do dnia 27 października 2021r.
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