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W  Y  K  A  Z
 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 

Prezydent Miasta Kalisza działając na podstawie art. 34 i art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020r.
poz.65)  -  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  lokali  mieszkalnych  przeznaczonych  zarządzeniem  nr  63/2020  z dnia  28  stycznia  2020r.
do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz ich najemców. 

Lp
Nieruchomość

lokalowa położona
przy ulicy, numer

domu i lokalu

Nr działki
/

Pow. działki
w m2

Nr księgi
wieczystej

Opis, przeznaczenie
i sposób

zagospodarowania
nieruchomości

 

Pow. użytk.
lokalu
w m2

Pow. przyna-
leżna
w m2

Wielkość udziału do
części wspólnej

Cena
nieruchomości

lokalowej
w zł

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12.
1. ul.

3 Maja 11

m 10

67/2

pow.
1729 m2

KZ1A
/00011596/2

samodzielny lokal
mieszkalny

43,80 - 243/10000 142 605,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu

2. Al.
Wojska Polskiego

10b
m 8

93

pow.
334 m2

KZ1A/
00034899/3

samodzielny lokal
mieszkalny

66,60 - 591/10000 217 728,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu 

3. ul.
Babina 10

m 5

28/2

pow.
635 m2

Księga wieczysta 
nieruchomości

lokalowej 
KZ1A/

00082408/6

samodzielny lokal
mieszkalny

58,28 5,84 888/10000 176 301,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu 

Księga wieczysta
nieruchomości

gruntowej
KZ1A/

00002805/5

4. ul.
Ciasna 13

 m 18

14/3

pow.
804 m2

KZ1A/
00015020/2

samodzielny lokal
mieszkalny

49,58 - 527/10000 138 612,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu



4. ul.
Cegielniana 2a

m 46

146

pow.
3339 m2

KZ1A/
00020164/1

samodzielny lokal
mieszkalny

39,20 - 182/10000 130 033,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu

5. ul.
Cegielniana 2a

m 10

146

pow.
3339 m2

KZ1A/
00020164/1

samodzielny lokal
mieszkalny

56,80 - 264/10000 180 185,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu 

6. ul.
Górnośląska 1a

m 4

73/8, 75, 78/2

pow.
434 m2

KZ1A/
00023491/3

samodzielny lokal
mieszkalny

39,40 - 323/10000 127 900,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu 

7. ul.
Górnośląska 59

m 8

14/9

pow.
729 m2

KZ1A/
00035794/4

samodzielny lokal
mieszkalny

44,86 - 162/10000 144 269,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu 

8. ul.
Czaszkowska 10a

m 3

83/12, 124/17

pow.
1660 m2

KZ1A/
00014765/9

samodzielny lokal
mieszkalny

59,16 3,60 63/2367 185 936,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu 

9. ul.
Mickiewicza 1

m 9

30/3

pow.
2694 m2

KZ1A/
00045017/7

samodzielny lokal
mieszkalny

42,84 - 256/10000 145 567,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu 

10. ul.
Podmiejska 5 

m 7

59/2

pow.
896 m2

KZ1A/
00035898/3

samodzielny lokal
mieszkalny

53,50 - 149/10000 183 016,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu 

11. ul.
Serbinowska 3 

m 49

13/36

pow.
533 m2

KZ1A/
00035979/5

samodzielny lokal
mieszkalny

31,98 - 150/10000 105 571,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu 

12. ul.
Serbinowska 3 

m 9

13/36

pow.
533 m2

KZ1A/
00035979/5

samodzielny lokal
mieszkalny

47,65 - 223/10000 151 355,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu 



13. ul.
Serbinowska 12a 

m 42

18/8

pow.
466 m2

KZ1A/
00038099/3

samodzielny lokal
mieszkalny

44,40 - 256/10000 146 619,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu 

14. ul.
Szkolna 4

m 3

21

pow.
829 m2

KZ1A/
00008989/0

samodzielny lokal
mieszkalny

49,33 - 318/10000 136 630,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu 

15. ul.
Zgodna 10-12

m 17

17/1

pow.
2022 m2

KZ1A/
00041841/4

samodzielny lokal
mieszkalny

47,14 - 304/10000 135 321,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu 

16. ul.
Złota 37a

m 2

45/1, 43/1

pow.
851 m2

KZ1A/
00065078/8

samodzielny lokal
mieszkalny

50,30 8,90 388/10000 150 763,00 bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego 
dotychczasowym najemcom wraz z udziałem do 
części wspólnych budynku  i innych urządzeń 
oraz zbycie  udziału w  prawie własności gruntu 

43/2
pow.

444m2

KZ1A/
00065079/5

582/60000 679,52

Uwaga:  Osobom, o których mowa w art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu  i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę określoną  w kolumnie 9.

Data  wywieszenia:                                                   Data zdjęcia:
05.02.2020r. 26.02.2020r

    Prezydent 
Miasta Kalisza
      /.../

      Krystian Kinastowski
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