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W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.

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. 1990 z  późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.
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Zasady aktualizacji
czynszu

Kalisz,

ul. Skarszewska 3

KjZ1A/00055495/4

Obręb
027 Chmielnik

działka
nr 29  

5346

Nieruchomość zabudowana 
budynkiem mieszkalnym, 
garażowym oraz salą 
gimnastyczną, z której 
wyodrębniono dwa lokale 
mieszkalne:

- lokal nr 1 o pow. 693m², 
zapisany w KW nr 
KZ1A/00095129/0 - przekazany 
zostaje w  użyczenie na cele 
związane z działalnością 
statutową Domu Dziecka nr 1.

- lokal nr 2 o pow. 369,26 
zapisany w KW nr 
KZ1A/00095130/0 - przekazany 
zostaje w  użyczenie na cele 
związane z działalnością 
statutową Domu Dziecka nr 2.

Nie jest objęta planem.
Umowa użyczenia 
na czas 
nieoznaczony

Nieodpłatnie Nie dotyczy

Janków Drugi 3

gm. Blizanów
pow. kaliski

KZ1A/00094932/5

Obręb
0010 Janków

część działki
nr 567 

310 Przeznaczona pod zieleń Nie jest objęta planem.

Tryb 
bezprzetargowy

Dzierżawa na
okres do 3 lat

Roczny czynsz dzierżawny   
w wysokości 0,13 zł za 1 m²

płatny do dnia 
31 października każdego 
roku             

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

Kalisz,

ul. Handlowa

KZ1A/00082321/2
KZ1A/00083272/0

Obręb
044 Czaszki

część działki nr 
78/15 oraz 
część działki nr 
95/11

32
Przeznaczona pod istniejący 
pawilon handlowy

Nie jest objęta planem

Tryb 
bezprzetargowy

Dzierżawa na
okres do 3 lat

Miesięczny czynsz 
dzierżawny w wysokości 
181,04zł. + 23% VAT,

płatny do dnia 
15 każdego miesiąca            

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