
 Zarządzenie Nr 572/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 listopada 2015 r.

w  sprawie  oddania  w  użyczenie  na  rzecz  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji
w Kaliszu nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ulicy J. Tuwima 2. 

Na podstawie art. 30 ust. 1  i  ust.  2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 11 ust.1, art.13 ust. 1, art. 18 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz
§ 24 ust. 2 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)
w  związku  z  § 3  ust.  2  Statutu  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu
stanowiącego  załącznik  do  uchwały  Nr  LVI/756/2010  Rady Miejskiej  Kalisza  z  dnia  28
października 2010 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi  Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
w Kaliszu zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się oddać w użyczenie Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu 
nieruchomość zabudowaną o łącznej powierzchni 3.2211 ha, położoną w Kaliszu przy  
ulicy J. Tuwima 2, oznaczoną jako działka nr 4/2 o pow.1.3652 ha w obrębie 009, dla  
której Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą 
KZ1A/00053998/6  oraz  działkę  nr  4/17  o  pow.  1.8559 ha  w obrębie  009,  dla  której  
prowadzona jest księga wieczysta KZ1A/00080768/3.

2. Zabudowę  nieruchomości  stanowi budynek  użytkowy  2 kondygnacyjny,  częściowo  
podpiwiniczony,  wolnostojący,  o  powierzchni  użytkowej  410,83   m²  oraz   budynek  
pomocniczo-gospodarczy 1 kondygnacyjny,  niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 
51,97  m ² a także boisko do koszykówki, kort tenisowy i plac parkingowy.

3. Oddanie nieruchomości w użyczenie następuje na czas oznaczony od dnia 30.11.2015 r. 
do dnia 30.11.2018 r.

§ 2.

Nieruchomość  zabudowaną,  opisaną  w  §  1,  Ośrodek  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji
w Kaliszu wykorzystywać będzie na cele związane z jego działalnością statutową. 

§ 3.

Szczegółowe zasady użyczenia zostaną określone w umowie użyczenia.



§ 4.

1. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  merytorycznie
Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Mieniem,
Dyrektorowi Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji Kaliszu,  przy udziale Skarbnika
Miasta Kalisza.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


