
 

 

Zarządzenie  Nr 667/2011 
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 30 grudnia 2011r. 

 
 

        w sprawie  przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na 
rzecz ich najemców. 

 
 
 
Na  podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 28, art. 34 ust. 1 pkt 3, 
art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 
102, poz.651 z poźn.zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  24 czerwca  1994r. o własności  lokali  
(Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/599/2005 Rady  
Miejskiej  Kalisza z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2005r. 
Nr 197, poz.5453 z późn.zm) zarządza  się,  co następuje: 

 
 

§ 1. 
Postanawia się  przeznaczyć do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemców, którym 
przysługuje pierwszeństwo nabycia, lokale mieszkalne stanowiące odrębne nieruchomości 
lokalowe wyodrębnione z nieruchomości gruntowych zabudowanych będących własnością  
Miasta Kalisza wraz ze sprzedażą części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz 
z jednoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu 
albo zbyciem prawa użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu, położonych 
w Kaliszu i oznaczone jako:  
1) nieruchomość lokalowa - lokal nr 11 przy ul.Asnyka 30a, 
2) nieruchomość lokalowa - lokal nr 6 przy ul. Browarnej 1, 
3) nieruchomość lokalowa - lokal nr 2 przy ul. Górnośląskiej 2, 
4) nieruchomość lokalowa - lokal nr 8 przy ul. Górnośląskiej 31, 
5) nieruchomość lokalowa - lokal nr 9 przy ul. Fabrycznej 9, 
6) nieruchomość lokalowa - lokal nr 5 przy ul. Franciszkańskiej 7, 
7) nieruchomość lokalowa - lokal nr 201 przy ul.Korczak 4a, 
8) nieruchomość lokalowa - lokal nr 48 przy ul. Legionów 15-17, 
9) nieruchomość lokalowa - lokal nr 53 przy ul.Legionów 15-17, 
10) nieruchomość lokalowa - lokal nr 77 przy ul.Legionów 15-17,  
11) nieruchomość lokalowa - lokal nr 80 przy ul.Legionów 15-17,  
12) nieruchomość lokalowa - lokal nr 9 przy ul.Młynarskiej 10-12, 
13) nieruchomość lokalowa - lokal nr 22  przy ul.Nowy Świat 2, 
14) nieruchomość lokalowa - lokal nr 20 przy ul.Południowa 64, 
15) nieruchomość lokalowa - lokal nr 3 przy ul.Pułaskiego 5, 
16) nieruchomość lokalowa - lokal nr 9 przy ul.Serbinowskiej 18, 
17) nieruchomość lokalowa - lokal nr 16 przy ul.Śródmiejskiej 35, 
18) nieruchomość lokalowa - lokal nr 7 przy ul.Zamkowej 6, 
19) nieruchomość lokalowa - lokal nr 21 przy ul.Złotej 12, 
20) nieruchomość lokalowa - lokal nr 20 przy ul.Zgodnej 3. 



 

 

§ 2. 
 
Wykaz nieruchomości, o których mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  
w  Urzędzie  Miejskim  w Kaliszu na okres 21 dni oraz podaniu do wiadomości w prasie  
lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.  

 
 
 

§ 3. 
 
1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu merytorycznie 
Wiceprezydentowi Miasta Kalisza do spraw gospodarowania mieniem. 
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Mieniem. 
 
 

§ 4. 
 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 

 
§ 5. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 


