
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

 Zarządzenie Nr 403/2021
 Prezydenta Miasta Kalisza

  z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie  nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów oznaczonych jako 
działki nr: 72/6 i 72/8 (obręb 016) na rzecz Miasta Kalisza

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.),  art.  11 ust.  1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.
zm.), § 4 pkt 1 i § 5 ust.1 pkt 1  uchwały Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z
dnia  3  września  2009  r.  w  sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami
stanowiącymi  mienie  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu  (Dz.  Urz.  Woj.
Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 185, poz. 3139), zarządza się, co następuje:

                                                     
§ 1.

Postanawia  się  nabyć  na  rzecz  Miasta  Kalisza  prawo  użytkowania  wieczystego
gruntów położonych w Kaliszu, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta
Kalisza jako działki:
1)   nr  72/6  (obręb 016)  o  powierzchni  40  m2,  dla  której  Sąd  Rejonowy w Kaliszu

prowadzi  księgę wieczystą KZ1A/00092841/6,
2)   nr  72/8  (obręb 016)  o  powierzchni  39  m2,  dla  której  Sąd  Rejonowy w Kaliszu

prowadzi  księgę wieczystą KZ1A/00092842/3,
zgodnie z warunkami określonymi w protokole uzgodnień.

§ 2. 

Działki,  o których mowa w § 1 stanowią części pasów drogowych dróg publicznych
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych tj.:  działka 72/6 (obręb 016) tj. częściowo
stanowi  pas drogowy Alei  Wojska  Polskiego  i  częściowo ul. Majkowskiej  (chodnik),
a działka 72/8 stanowi pas drogowy ul. Majkowskiej (chodnik).

§ 3.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarowania
Mieniem, Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, przy udziale Skarbnika Miasta
Kalisza.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


