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          W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
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Zasady aktualizacji
czynszu

Kalisz,
brak Księgi                 
Wieczystej

Obręb 152 Winiary
część działki nr 349/1

104 Przeznaczona pod zieleń.
Nie jest objęta 
planem.

Tryb 
bezprzetargowy, 
kolejna umowa 
dzierżawy na okres
do 3 lat.

Roczny czynsz dzierżawy
w wysokości 38,85 zł., płatny 
do dnia 31 października 
każdego roku.

Zarządzenie 
nr 196/2013 Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 
29.04.2013r.

Kalisz, 
ul. Warszawska 18
KZ1A/00010053/7

Obręb 027 Chmielnik
działka nr 87/2 403 Przeznaczona pod zieleń.

Nie jest objęta 
planem.

Tryb 
bezprzetargowy, 
umowa dzierżawy 
na okres do 3 lat.

Roczny czynsz dzierżawy
w wysokości 52,39 zł., płatny 
do dnia 31 października 
każdego roku.

Zarządzenie
nr 196/2013 Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 
29.04.2013r.

Kalisz, 
ul. Skarszewska 20a
KZ1A/00068110/6

Obręb 015 Chmielnik
część działki nr 64/5 216 Przeznaczona pod zieleń.

Nie jest objęta 
planem.

Tryb 
bezprzetargowy, 
umowa dzierżawy 
na okres do 3 lat.

Roczny czynsz dzierżawy
w wysokości 38,85 zł., płatny 
do dnia 31 października 
każdego roku.

Zarządzenie
nr 196/2013 Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 
29.04.2013r.

Kalisz, 
ul. Toruńska
KZ1A/00081793/4

Obręb 027 Chmielnik
działka nr 35/4 144 Przeznaczona pod zieleń.

Nie jest objęta 
planem.

Tryb 
bezprzetargowy, 
umowa dzierżawy 
na okres do 3 lat.

Roczny czynsz dzierżawy
w wysokości 38,85 zł., płatny 
do dnia 31 października 
każdego roku.

Zarządzenie 
nr 196/2013 Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 
29.04.2013r.



Kalisz, 
ul. Toruńska
KZ1A/00081793/4

Obręb 027 Chmielnik
część działki nr 35/2
działka nr 35/3

64 Przeznaczona pod zieleń.
Nie jest objęta 
planem.

Tryb 
bezprzetargowy, 
umowa dzierżawy 
na okres do 3 lat.

Roczny czynsz dzierżawy
w wysokości 38,85 zł., płatny 
do dnia 31 października 
każdego roku.

Zarządzenie 
nr 196/2013 Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 
29.04.2013r.

Kalisz, 
ul. Toruńska
KZ1A/00042568/3
KZ1A/00081793/4
KZ1A/00044711/5

Obręb 027 Chmielnik
 działka nr 30/5
część działki nr 35/2  
oraz część działki nr 
46/1  

253 Przeznaczona pod zieleń.
Nie jest objęta 
planem.

Tryb 
bezprzetargowy, 
umowa dzierżawy 
na okres do 3 lat.

Roczny czynsz dzierżawy
w wysokości 38,85 zł., płatny 
do dnia 31 października 
każdego roku.

Zarządzenie 
nr 196/2013 Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 
29.04.2013r.

Kalisz,
ul. Poznańska 159a
KZ1A/00089743/5

Obręb 125 Ogrody
działka nr 5/3

7639
Przeznaczona pod 
uprawy polowe.

Tereny grzebalne 
cmentarza, tereny 
komunikacji 
samochodowej i 
zieleni izolacyjnej.

Tryb 
bezprzetargowy, 
kolejna umowa 
dzierżawy na okres
do 3 lat.

Roczny czynsz dzierżawy        
w wysokości 360,29 zł., płatny 
do dnia 31 października 
każdego roku.

-

Kalisz,

ul. Sobótki, Kniejowa

KZ1A/00059092/7

Obręb 150 Rajsków,

działki nr :
209, 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 216.

35 180
Przeznaczona pod 
uprawy polowe

Nie jest objęta 
planem.

Tryb 
bezprzetargowy, 
umowa dzierżawy 
na okres do 3 lat.

Roczny czynsz dzierżawny      
w wysokości 1.659,23zł.,

płatny do dnia

31 października każdego roku

-

  Kalisz, 

Główny Rynek   

KZ1A/00086483/3

Obręb 025
Śródmieście I

część działki nr 143

640

Przeznaczona pod  

lokalizację 10 ogródków

gastronomicznych, w tym:

6 ogródków o pow. 40 m² 

i 4 ogródki o pow.100 m².

Nie jest objęta 
planem.

Przetarg 
ograniczony, 
dzierżawa od dnia 
01.05.2020r. do 
dnia 31.08.2020r., 
z możliwością 
przedłużenia
do dnia 
31.10.2020r. 

Cena wywoławcza czynszu 
dzierżawnego w wysokości:  
10,00 zł. za m², w stosunku  

miesięcznym + 23 %  VAT. 

Wylicytowany w przetargu 
czynsz, wraz z  podatkiem VAT, 
płatny do dnia 15 każdego 
miesiąca.                                   

_

Data wywieszenia: 05.02.2020r. Data zdjęcia: 26.02.2020r.                                                                                                                 

                                                                                                                                                          
             Prezydent 

                                                                                                                                                                                                                     Miasta Kalisza
                                                                                                                                                                                                                              /.../
                                                                                                                                                                                                              Krystian Kinastowski


