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W  Y  K  A  Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Henryka Wieniawskiego 27E w Kaliszu

Prezydent Miasta Kalisza działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje wykaz
nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 257/2019 z dnia 15 maja 2019 r.  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość
z oznaczeniem

księgi wieczystej

Oznaczenie
nieruchomości
w/g ewidencji

gruntów

Pow.
w m2

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości 
i sposób jej 
zagospodarowania  

Forma zbycia
Cena nieruchomości

w zł  brutto
Termin płatności 

Kalisz 
ul. Henryka 
Wieniawskiego 
27E
Księga wieczysta  
Nr 
KZ1A/00080682/6

Obręb 144 
Majków
dz. nr 104/1 426

Działka niezabudowana.    
Kształt nieregularny.  
Posiada dostęp do drogi 
publicznej – ulicy Henryka
Wieniawskiego  ( droga     
z kostki brukowej).
Istniejące uzbrojenie        
w ww. ulicy to:
energia elektryczna, 
wodociągowa                     
i kanalizacyjna.

Zgodnie z decyzją   
Prezydenta Miasta 
Kalisza Nr 62/19       
z dnia 11 kwietnia 
2019 r. ( WBUA. 
6730. 0327.2018)     
o ustaleniu warunków 
zabudowy - działka 
nr 104/1 
przeznaczona jest 
pod budowę  
budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego.

Sprzedaż na 
własność 
w drodze przetargu 
ustnego 
nieograniczonego

55.500,00 zł  

 Powyższa kwota   
obejmuje podatek 
VAT w wysokości 
  23 %.

Cena nieruchomości uzyskana 
w drodze przetargu płatna nie później 
niż na dwa dni przed zawarciem 
umowy notarialnej przenoszącej 
własność. 
Za dokonanie zapłaty uważa się 
wpływ środków finansowych na 
konto Urzędu.

Uwaga!  Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204  późn. zm.)  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w 
ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 Data   wywieszenia: 22 maja 2019r.                                 Data  zdjęcia: 12 czerwca 2019r.                                 
                                               

          Prezydent Miasta Kalisza
  /…/            

       Krystian Kinastowski   


