
Zarządzenie Nr 139/2022
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 28 lutego 2022 r.

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajem  pomieszczeń  
w  budynku  –  łącznik  hali  lekkoatletycznej  znajdujących  się  przy  ul.  Łódzkiej  19  
w Kaliszu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  1372 z późn.  zm.)  oraz § 21 uchwały  Nr XXXVIII/542/09 Rady
Miejskiej  Kalisza  z  dnia  3  września  2009  r.  w  sprawie  zasad  gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza – Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2009 r. Nr 185, poz. 3139) zarządza się, co następuje:

§ 1
§1  zarządzenia  nr  318/2017  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  2  czerwca  2017  r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajem  pomieszczeń  w  budynku  –  łącznik  hali
lekkoatletycznej znajdujących się przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu, uzyskuje nowe brzmienie:

„Wyraża się zgodę na wynajem przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
pomieszczeń w budynku – łącznik hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu
o  łącznej  powierzchni  455,50  m2 na  okres  od  dnia  1  marca  2022  r.  do  dnia  
31  stycznia  2025  r.,  za  kwotę  czynszu  4.372,80  zł.  (słownie:  cztery  tysiące  trzysta
siedemdziesiąt dwa złote 80/100) brutto miesięcznie powiększoną o koszty eksploatacyjne,  
na  rzecz  Marka  Ignasiaka  i  Tomasza  Dąbrowskiego  prowadzących  działalność  w  formie
spółki  cywilnej  pod  nazwą  „Fitness  Club  Champion”  Spółka  Cywilna  Marek  Ignasiak  
i Tomasz Dąbrowski, mającej siedzibę w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29, 62-800 Kalisz, NIP
618-133-55-03.
Powyższa  kwota  podlegać  będzie  waloryzacji  wskaźnikiem wzrostu  cen  towarów i  usług
konsumpcyjnych  za  poprzedni  rok  ogłoszonym  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu
Statystycznego.”

§ 2
1. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  merytorycznie

Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.
2. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  

i Rekreacji w Kaliszu.

§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                           
                                                                                      Prezydent Miasta Kalisza

      /…/
   Krystian Kinastowski


