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

Kalisz,

ul. Ks. J. Sieradzana

brak Księgi 
Wieczystej                

Obręb 114 Rypinek

część działki nr 11
943

Przeznaczona na cele 
składowe.

Tereny o funkcji 
usługowej
z dopuszczeniem 
funkcji mieszkaniowej.

Tryb 
bezprzetargowy, 
umowa dzierżawy 
na okres do 3 lat.

Roczny czynsz dzierżawy
w wysokości 3.584,06 zł., w tym
23% podatku VAT,                    
płatny do dnia 30 czerwca 
każdego roku.

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

Kalisz, 

ul. J. Tuwima 6

KZ1A/00055058/9

Obręb 134 Majków

działka nr 7/84 i 
część działki nr 7/83

2162

Nieruchomość o łącznej 
pow. 2162m², w tym 
117m² gruntu pod 
budynkiem-cele 
składowe.

Tereny komunikacji 
kołowej oraz tereny 
zabudowy 
produkcyjno-
technicznej i usług 
komercyjnych.

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

Roczny czynsz dzierżawy
w wysokości 7.573,95 zł., w tym
23% podatku VAT,                   
płatny do dnia 30 czerwca 
każdego roku.

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

Kalisz

ul. Karpacka 21

KZ1A/00040712/4

Obręb 096 
Zagorzynek

działka nr 528/11

215
Przeznaczona na cele 
zieleni

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. Skarszewska

KZ1A/00068781/0

Obręb 027 Chmielnik

działka nr 30/10
125

Przeznaczona na cele 
zieleni

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. Skarszewska

KZ1A/00082183/2

Obręb 027 Chmielnik

działka nr 30/1
127

Przeznaczona na cele 
zieleni

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. Łódzka

KZ1A/00085390/7

Obręb 050 Tyniec

część działki nr 25/13
80,9

Przeznaczona na cele 
składowe – ciąg pieszy

Tereny dróg 
publicznych – ulica 
główna

Tryb 
bezprzetargowy, 
umowa dzierżawy 
na okres do 2 lat.

Roczny czynsz dzierżawy
w wysokości 307,48 zł., w tym 
23% podatku VAT,

płatny do dnia 30 czerwca 
każdego roku.

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


