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I N F O R M A C J A

o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży na 
własność lokalu mieszkalnego nr 20, usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu
przy ul. Główny Rynek 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi 
grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali.

Prezydent Miasta Kalisza informuje, że w dniu 22 września  2021 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta  Kalisza, Główny Rynek 20, I piętro, pokój nr 36, o godz. 1100 został 
przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na 
własność lokalu mieszkalnego nr 20,  o powierzchni 107,00 m2, usytuowanego 
w budynku położonym w Kaliszu, Główny Rynek 15 wraz z udziałem 201/10000 
części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku 
i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiotowy 
lokal położony jest na drugim piętrze i  składa się z: trzech pokoi, dwóch kuchni, 
dwóch łazienek,  wc, i dwóch korytarzy. Lokal mieszkalny nr 20  wchodzi w skład 
niewyodrębnionych lokali, których właścicielem jest Miasto Kalisz.  Budynek, 
w którym usytuowany jest ww. lokal  położony jest na nieruchomości, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym nr 025 (Śródmieście I) jako
działka nr 145/1 o powierzchni 0,2819 ha, zapisanej w księdze wieczystej 
KZ1A/00001538/5.
 
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu -  0.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła – 214.000,00 zł. 

Zbycie ww. lokalu podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Komisja przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu 
terminie  nie wniesiono wadium. Ponieważ do przetargu nikt nie przystąpił, przetarg 
zakończył się wynikiem  negatywnym. 

Informację wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza na okres 7 dni, tj. od dnia
29 września 2021 r. do dnia 6 października 2021 r.   
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