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W Y K A Z

nieruchomości  położonych w  Kaliszu  przeznaczonych do  sprzedaży  w drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego  Prezydent  Miasta  Kalisza  działając  na  podstawie  art.  35  ust,  1  i  2  ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018r poz. 2204 z późn. zm.) podaje wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem  Nr 655/2019 Prezydenta
Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2019 roku   w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
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KZ1A/00047115/8
ul. Radosna 2

Obr. 0151 Szczypiorno
dz. nr 218/20

1053 Działki  niezabudowane  o  zróżni-
cowanych  kształtach,  porośnięte
niepielęgnowaną  roślinnością  wie-
loletnią  (trawy,  drzewa,  krzewy).
Przez  działkę  nr  218/20  przebiega
napowietrzna linia elektroenergety-
czna średniego napięcia oraz kablo-
wa linia elektroenergetyczna wyso-
kiego napięcia. Nieruchomości po-
siadają  dostęp do  drogi  publicznej
i  urządzeń  infrastruktury  techni-
cznej znajdującej się w ulicach Po-
godnej i Radosnej.

Brak  miejscowego  planu
zagospodarowania
przestrzennego.  Warunki
zabudowy określa decyzja
nr  227/08   Prezydenta
Miasta  Kalisza  z  dnia
04.09.2008  r.  o  ustaleniu
warunków zabudowy.

Sprzedaż na własność
w  formie  przetargu
ustnego  nieograni-
czonego  z  przezna-
niem  pod  zabudowę
mieszkaniową  jedno-
rodzinną

90.000 Cena  nieruchomości
uzyskana  w  drodze
przetargu płatna prze-
lewem nie później niż
na 2 dni przed zawar-
ciem  umowy  przeno-
szącej własność.
Za  dokonanie  zapłaty
uważa  się  wpływ
środków  finansowych
na  konto  Urzędu
Miasta Kalisza.

KZ1A/00047115/8
KZ1A/00075340/9
KZ1A/00075339/9

ul. Radosna 6

Obr. 0151 Szczypiorno
dz. nr 218/9 i dz. nr 219/3

wraz z udziałem w
wysokości 2/16 w

działkach: nr 219/4 o
pow. 487 m2 i nr 218/11

o pow. 361 m2

Łączna pow.
działek
wynosi

874

76.000

Uwaga: Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę określoną w wykazie.

Data wywieszenia: 4 grudnia 2019 roku                                     Data zdjęcia: 27 grudnia 2019 roku                                                   
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