
Zarządzenie Nr 707/2019
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 12 grudnia 2019 roku

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  przejęcia  prawa  użytkowania  wieczystego
do zasobu Miasta Kalisza.

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  z  późn.  zm.),  art.  11  ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204
z  późn.  zm.),  art.  39  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  września  2000r.  o  komercjalizacji
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U.
z 2018r.  poz.  1311  z  późn.  zm.)  oraz  §  4  pkt  1  i  §  5  ust.  1  pkt  14  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. Wielk. z 2009r. Nr 185, poz. 3139) zarządza się,
co następuje:   

§ 1. 
W  zarządzeniu  Nr  431/2014  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  28  sierpnia  2014r.
w sprawie  przejęcia  prawa  użytkowania  wieczystego  do  zasobu  Miasta  Kalisza
(z późn.  zm.) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Postanawia się przejąć nieodpłatnie na rzecz Miasta Kalisza prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości, położonych w Kaliszu, oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków m. Kalisza jako:
1) działka nr 12/2 o pow. 0.1330 ha, w obrębie geodezyjnym 102 Zagorzynek;

2) działki nr: 134/6 o pow. 0.5773 ha, 134/7 o pow. 0.4553 ha, 134/8 o pow. 0.0264 ha,
134/10  o  pow.  0.2284  ha, 134/12  o  pow.  0.0180  ha, w  obrębie  geodezyjnym
151 Szczypiorno, wraz z zabudową w postaci nawierzchni drogowej;
3) działka nr 134/11 o pow. 0.0512 ha, w obrębie geodezyjnym 151 Szczypiorno;

4) działki nr: 73/13 o pow. 0.2919 ha, 73/14 o pow. 0.2691 i 73/15 o pow. 0.0241 ha,
w  obrębie  geodezyjnym  146  Nosków,  wraz  z  zabudową  w  postaci  nawierzchni
drogowej;
5)  działka  nr  1/4  o  pow.  0.9290  ha,  w  obrębie  geodezyjnym  122  Rypinek,  wraz
z zabudową w postaci nawierzchni drogowej;

6) działka nr 1/7 o pow. 0.1717 ha, w obrębie geodezyjnym 122 Rypinek;
7)  działka  nr  1/7  o  pow.  0.7413  ha,  w  obrębie  geodezyjnym  117  Rypinek,  wraz
z zabudową w postaci nawierzchni drogowej;

8) działka nr 1/7 o pow. 0.6072 ha, w obrębie geodezyjnym 118 Rypinek.”.

§ 2. 
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarowania
Mieniem, Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu przy udziale
Skarbnika Miasta Kalisza.



§ 3. 
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza


