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Ponizsze zestawienie zostato opracowane na podstawie ewidencji grunt6w i budynk6w Miasta Kaiisza.Przepisy 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) nie wi^z^ z 
wpisami w ewidencji domnieman zgodnosci z rzeczywistym stanem prawnym, wpisy te majq charakter 
inform acyjny. 

• H I 1) 
nieruchomo^ci, nie wchodzqce w sktad zasobu Skarbu PaAstwa, prowadzonego 
przez Prezydenta Miasta Kalisza na prawach powiatu, wykonujqcego zadania 
zlecone zakresu adminlstracji rz^dowej : 

a) 
nieruchomo^ci o nieuregulowanym stanie prawnym - nie jest znany tytul 
wlasnosci Skarbu Panstwa 

381.0752 ha 

44.0838 ha 

b) 
nieruchomo^ci Skarbu Panstwa, wpisane do ksi^g wieczystych, oddane 
w uzytkowanie wieczyste 336.2943 ha 

c) nieruchomosci Skarbu Panstwa, wpisane do ksiqg wieczystych, wchodz^ce w 
sktad zasobu Skarbu Panstwa prowadzonego przez Ministra Skarbu 
Panstwa 

0.6971 ha 

d) nieruchomosci nie b^d^ce wlasnosci^ Skarbu Panstwa, co do kt6rych stan 
prawny zostal ustalony na podstawie dokumentow urz^dowych 
nieujawnionych w ewidencji gruntow 

2) nieruchomosci stanowi^ce zas6b Skarbu Panstwa prowadzony przez 
Prezydenta Miasta Kalisza na prawach powiatu, wykonuj^cego zadania 
zlecone z zakresu administracji rzqdowej 

149.2339 ha 

Powierzchnia gruntu wchodzqcego w sktad zasobu udostfpniona w formach 
prawnych: 
- trwaly zarz^d i u:^tkowanie na podstawie decyzji administracyjnych - 21.5049 ha 
- dzierzawa - 1.5140 ha 
- uzytkowanie - 0.8316 ha 
- uzyczenie - 0.3564 ha 

oraz zagospodarowana w inny spos6b - 17.4437ha 

Nieruchomosci te w wi^kszosci nie sq obj^te miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowah i zagospodarowania 
terenu stanowi^ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obiekty uslug 
publicznych i infrastruktury spolecznej, atakze tereny kolei, dr6g i zieleni. 

41.6506 ha 

Pozostala cz?sc powierzchni zasobu tj. 113.7282 ha, na ktor^ sktadaj^ si? grunty, 
nie b^dqce przedmiotem udostfpnienia, w wi^kszoSci stanowi drogi, nieuzytki 
oraz tereny rolne, w tym rowy. Na powierzchni? zaj?t4 pod drogi, b?d^ce 
wiasno§ci^ Skarbu Panstwa skladaj^ si? zar6wno drogi publiczne jak 
i niepubliczne. 

107.9219 ha 

11. powierzchnia nieruchomosci, co do kt6rych w ewidencji grunt6w 
Miasta Kalisza jako samoistny posiadacz wpisany jest Skarb Panstwa 

budynkdw 41.0587 ha 
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