
Zarządzenie Nr 371/2019
Prezydenta Miasta Kalisza

                                                          z dnia 11 lipca 2019 r. 

w  sprawie  dokonania  darowizny  nieruchomości  zabudowanej,  położonej  w  Kaliszu  przy
ul. Nowy Świat 5a. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r.  poz. 506), art. 6 pkt 6, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 2 i 2a, art. 67 ust. 1  ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.
zm.), oraz § 7 pkt 4, §10 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
3  września  2009r.  w  sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  mienie
Kalisza – Miasta  na  prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 185, poz.
3139)  w  związku  z  uchwałą  Nr  X/161/2019  Rady  Miasta  Kalisza  z  dnia   30  maja  2019r.
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  nieruchomości  zabudowanej,  położonej
w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 5a  zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Daruje  się  na  rzecz  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  im.  Prezydenta  Stanisława
Wojciechowskiego  w  Kaliszu  nieruchomość  stanowiącą  własność  Miasta  Kalisza,  położoną
w Kaliszu przy ul. Nowy  Świat 5a, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 044
Czaszki  jako  działka  nr  37/10  o  pow.  0,0709  ha,  zapisaną  w  księdze  wieczystej
KZ1Z/00039276/5  jako  własność  Miasta  Kalisza  –  miasta  na  prawach  powiatu,  zabudowaną
dwukondygnacyjnym  budynkiem  biurowo-technicznym  o  powierzchni  zabudowy  202  m²
i czterema budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni zabudowy 139 m².

§ 2. 

Darowanie opisanej w § 1 nieruchomości dokonuje się na cel publiczny, tj. budowa i utrzymanie
pomieszczeń dla uczelni publicznych.

§ 3. 

Umowa  darowizny  podlega  odwołaniu  w  przypadku  niewykorzystania  nieruchomości,
o której mowa w § 1 na cel, o którym mowa w § 2. 

§ 4.

Szczegółowe warunki umowy darowizny określi protokół rokowań. 



§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Mieniem.

§ 6.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza


