
Zarządzenie Nr 101/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 14 lutego 2022 r.

w  sprawie  przeznaczenia  do  oddania  w  najem,  w  drodze  przetargu,  lokali  mieszkalnych
o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Kalisz, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu

Na podstawie art.  30 ust.  1 i  ust.  2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z poźn.
zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w najem, w drodze przetargu, lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej
przekraczającej 80 m2 wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2.

Wykaz  lokali  mieszkalnych,  o  których  mowa  w  §  1  podlega  wywieszeniu  na  tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kalisza oraz w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszalnych na okres 21
dni, a także zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta Kalisza i Miejskiego Zarządu
Budynków  Mieszkalnych,  a  informacja  o  zamieszczeniu  wykazu  zostanie  podana  do  wiadomości
w prasie lokalnej.

§ 3.
1 Nadzór  nad  wykonaniem  niniejszego  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  merytorycznie

Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.
2 Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Miejskiego  Zarządu  Budynków

Mieszkalnych.

     § 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

    § 5.

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                    Prezydent Miasta Kalisza
/…/

          Krystian Kinastowski 



                  Załącznik 
               do zarządzenia Nr 101/2022

Prezydenta Miasta Kalisza
       z dnia 14 lutego 2022 r.

WYKAZ

lokali  mieszkalnych  o  powierzchni  użytkowej  przekraczającej  80  m2,  wchodzących  w  skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,  będących w zarządzie MZBM, przeznaczonych pod wynajem,
w drodze przetargu.

Na podstawie  art.  35 ust.  1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1899 z poźn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych o powierzchni
użytkowej  przekraczającej  80  m2,  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Miasta  Kalisz,  będących
w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, przeznaczonych do oddania w najem,
w drodze przetargu.
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1.
ul. 
Śródmiejska
26 m 7 

samodzielny lokal 
mieszkalny, składający się 
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, 
wc, przedpokoju i 
schowanka,
wyposażony w instalacje: 
wod-kan, gaz
ogrzewanie: piece kaflowe
piętro: III

109,52 Tryb 
przetargowy,
umowa 
najmu na 
czas 
nieokreślony

7,60 zł/m2

płatne do dnia 
10 każdego 
miesiąca

-

2. 
ul. 
Śródmiejska
19 m 4 

samodzielny lokal 
mieszkalny, składający się 
z 2 pokoi, kuchni, łazienki, 
przedpokoju i schowanka,
wyposażony w instalacje: 
wod-kan, gaz, 
ogrzewanie: co sieć
piętro: II 

85,30 Tryb 
przetargowy,
umowa 
najmu na 
czas 
nieokreślony 

7,60 zł/m2

płatne do dnia 
10 każdego 
miesiąca

-

3. 
ul. 
Śródmiejska
23 m 9

samodzielny lokal 
mieszkalny, składający się 
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, 
przedpokoju , 
wyposażony w instalacje: 
wod-kan, gaz
ogrzewanie: gazowe 
etażowe
piętro: III

113,64 Tryb 
przetargowy
umowa 
najmu na 
czas 
nieokreślony

7,60 zł/m2

płatne do dnia
10 każdego 
miesiąca

-



4. Główny 
Rynek 13 m
4

samodzielny lokal 
mieszkalny, składający się 
z 4 pokoi, kuchni, łazienki, 
przedpokoju , 
wyposażony w instalacje: 
wod-kan, gaz
ogrzewanie: piece kaflowe
piętro: III

108,44 Tryb
przetargowy
umowa 
najmu na 
czas 
nieokreślony 

7,60 zł/m2

płatne do dnia 
10 każdego 
miesiąca

-

5. 
ul.
 Chopina 
14 m 19

samodzielny lokal 
mieszkalny, składający się 
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, 
przedpokoju,
wyposażony w instalacje: 
wod-kan, gaz
ogrzewanie: piece kaflowe
piętro: II oficyna

81,77 Tryb
przetargowy
umowa 
najmu na 
czas 
nieokreślony

7,60 zł/m2

płatne do dnia 
10 każdego 
miesiąca

-

6.
ul. 
Górnośląska
12 m 3-3a

samodzielny lokal 
mieszkalny, składający się 
z 4 pokoi, 
2 kuchni, łazienki, 
przedpokoju,
wyposażony w instalacje: 
wod-kan, gaz
ogrzewanie: piece kaflowe
piętro: I

130,41 Tryb
przetargowy
umowa 
najmu na
czas 
nieokreślony

7,60 zł/m2

płatne do dnia 
10 każdego 
miesiąca

-

                                                                                                                                              Prezydent Miasta Kalisza
/…/

  Krystian Kinastowski 


