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I N  F O R M A C J A

o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży na własność
nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 54, 52 i 54a. 
Prezydent Miasta Kalisza informuje,  że w dniu 21 września 2022r. w siedzibie  Urzędu
Miasta  Kalisza  został  przeprowadzony  czwarty  przetarg  ustny  nieograniczony  w sprawie
sprzedaży na własność niżej wymienionych nieruchomości, położonych w Kaliszu przy:
1) ul.  Szczypiornickiej  54, oznaczonej  w  ewidencji  gruntów i  budynków Miasta  Kalisza

w obrębie geodezyjnym 0151 Szczypiorno jako działka nr 206/2 o powierzchni 0,1015ha,
zapisanej  w księdze wieczystej  KZ1A/00040401/1,  wraz z udziałem w wysokości  1/19
części we współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczonej jako
działka  nr  206/3  o  powierzchni  0,0756ha,  zapisanej  w  księdze  wieczystej
KZ1A/00096143/1. Cena  wywoławcza  brutto  102.000,00zł  (słownie  złotych:  sto  dwa
tysiące 00/100), w tym 23 % VAT,

2)  ul.  Szczypiornickiej  52, oznaczonej  w  ewidencji  gruntów i  budynków Miasta  Kalisza
w obrębie geodezyjnym 0151 Szczypiorno jako działka nr 206/4 o powierzchni 0,0835ha,
zapisanej  w księdze wieczystej  KZ1A/00040401/1,  wraz z udziałem w wysokości  1/19
części we współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczonej jako
działka  nr  206/3  o  powierzchni  0,0756ha,  zapisanej  w  księdze  wieczystej
KZ1A/00096143/1.  Cena  wywoławcza  brutto  90.000,00zł  (słownie  złotych:
dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100), w tym 23 % VAT,

3)  ul. Szczypiornickiej 54a, oznaczonej  w ewidencji  gruntów i  budynków Miasta Kalisza
w obrębie geodezyjnym 0151 Szczypiorno jako działka nr 206/5 o powierzchni 0,1067ha,
zapisanej  w księdze wieczystej  KZ1A/00040401/1,  wraz z udziałem w wysokości  1/19
części we współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczonej jako
działka  nr  206/3  o  powierzchni  0,0756ha,  zapisanej  w  księdze  wieczystej
KZ1A/00096143/1.  Cena wywoławcza  brutto 101.000,00 zł (słownie złotych: sto jeden
tysięcy 00/100), w tym 23 % VAT,

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ 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
26 września 2022r. do dnia 3 października 2022r.
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    Grzegorz Kulawinek
      Wiceprezydent Miasta Kalisza   

Data wywieszenia: 26 września 2022r.   Data zdjęcia: 3 października 2022r.
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