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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  2021 r.  poz.1899 z   późn.  zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
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 Zasady aktualizacji czynszu

Kalisz,

ul. Ks. B. Stefaniaka 
19-31

KZ1A/00044122/9

Obręb 091 
Rypinek,

część działki nr
5/1

200

Przeznaczona na cele 
zieleni.

Zgodnie z obowiązującym 
Miejscowym Planem 
Zagospodarowania 
Przestrzennego przedmiotowa 
działka położona jest
w jednostce bilansowej 
2 ZI – tereny zieleni izolacyjnej, 
1 NO – tereny urządzeń do 
odprowadzania i usuwania 
ścieków, D – ulica dojazdowa

Tryb 
bezprzetargowy,

dzierżawa na 
okres do 3 lat.

Roczny czynsz dzierżawny 
w wysokości 40,83 zł 
+ 23% podatku VAT,   

płatny do dnia 31 
października każdego roku 

Zarządzenie nr 52/2022 Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 25.01.2022 r.

Kalisz, 

ul. Wał Piastowski 
120b

KZ1A/00040853/4

Obręb 115 
Rypinek,

część działki nr
3/14

220

Przeznaczona na cele 
zieleni.

Nie jest objęta planem. Tryb 
bezprzetargowy,

dzierżawa na 
okres do 3 lat.

Roczny czynsz dzierżawny 
w wysokości 40,83 zł 
+ 23% podatku VAT,   

płatny do dnia 31 
października każdego roku 

Zarządzenie nr 52/2022 Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 25.01.2022 r.

Kalisz,

ul. S. Żeromskiego

KZ1A/00059600/2

Obręb 001 
Majków,

część działki nr
43/2

 65

Przeznaczona na cele 
zieleni.

Nie jest objęta planem. Tryb 
bezprzetargowy,

dzierżawa na 
okres do 3 lat.

Roczny czynsz dzierżawny 
w wysokości 40,83 zł 
+ 23% podatku VAT,   

płatny do dnia 31 
października każdego roku 

Zarządzenie nr 52/2022 Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 25.01.2022 r.



Kalisz,
ul. Celtycka 156a,
KZ1A/00068522/7

Obręb 161
Sulisławice,
część działki nr
91/1

66

Przeznaczona na cele 
zieleni.

Zgodnie z obowiązującym 
Miejscowym Planem 
Zagospodarowania 
Przestrzennego przedmiotowa 
działka położona jest w jednostce
bilansowej MN 15 - tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz KDl 1 - teren
dróg lokalnych.

Tryb 
bezprzetargowy,

dzierżawa na 
okres do 3 lat.

Roczny czynsz dzierżawny 
w wysokości 40,83 zł 
+ 23% podatku VAT,   

płatny do dnia 31 
października każdego roku 

Zarządzenie nr 52/2022 Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 25.01.2022 r.

Kalisz,
ul. Łysogórska 1,
KZ1A/00043852/8

Obręb 096 
Zagorzynek,
działka nr 45/4

94

Przeznaczona na cele 
zieleni.

Nie jest objęta planem. Tryb 
bezprzetargowy,

dzierżawa na 
okres do 3 lat.

Roczny czynsz dzierżawny 
w wysokości 40,83 zł 
+ 23% podatku VAT,   

płatny do dnia 31 
października każdego roku 

Zarządzenie nr 52/2022 Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 25.01.2022 r.

Data wywieszenia 04.05.2022 r. Data zdjęcia 25.05.2022 r.
       Prezydent Miasta Kalisza

/…/            
               Krystian Kinastowski


