
WYNIKI LICYTACJI

w dniu 20 lutego 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych,

będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.

Na przetargu wyłoniono najemców lokali użytkowych:

1. Lokal użytkowy przy ul. SKALMIERZYCKIEJ 10 (pom. 8)  w Kaliszu. Za lokal o pow. 13,06 m2

wylicytowano stawkę czynszową w wys. 14,00 zł/m2 + VAT przy stawce wywoławczej 13,00 zł/m2 +

VAT. Wpłacone wadium wyniosło 169,78 zł. W lokalu prowadzone będą usługi niematerialne. 

2. Lokal użytkowy przy ul.  TARGOWEJ 2-12 (U-2) w Kaliszu. Za lokal o pow. parteru 56,40 m2

oraz pow. piwnicy 30,70 m2 wylicytowano stawkę czynszową w wys. 19,00 zł/m2 + VAT przy stawce

wywoławczej 18,00 zł/m2 + VAT. Natomiast za pow. piwnicy stawka zostaje na poziomie 2,00 zł/m2 +

VAT. Wpłacone wadium wyniosło 1076,60 zł. W lokalu prowadzona będzie działalność usługowa.

3. Lokal użytkowy przy ul. ŚRÓDMIEJSKIEJ 12 w Kaliszu.  Za lokal o pow. parteru 65,05 m2 oraz

pow. piwnicy 21,00 m2 wylicytowano stawkę czynszową w wys.  29,50 zł/m2 + VAT przy stawce

wywoławczej 17,50 zł/m2 + VAT. Natomiast za pow. piwnicy stawka zostaje na poziomie 2,00 zł/m2 +

VAT. Wpłacone wadium wyniosło 1180,38 zł. W lokalu prowadzona będzie działalność handlowa.

4. Lokal użytkowy przy ul.   PIEKARSKIEJ 2 w Kaliszu.  Za lokal o pow. 13,59 m2 wylicytowano

stawkę czynszową w wys. 13,60 zł/m2 + VAT przy stawce wywoławczej 12,60 zł/m2 + VAT. Wpłacone

wadium wyniosło 171,23 zł. W lokalu prowadzona będzie działalność usługowa.

5.  Lokal  użytkowy  przy  ul.   GÓRNOŚLĄSKA 37a  w  Kaliszu.  Za  lokal  o  pow.  18,50  m2

wylicytowano stawkę czynszową w wys. 9,75 zł/m2 + VAT przy stawce wywoławczej 8,75 zł/m2  +

VAT. Wpłacone wadium wyniosło 161,88 zł. W lokalu prowadzona będzie działalność usługowa.

6.  Lokal użytkowy przy ul.  ZAMKOWEJ 7 w Kaliszu. Za lokal o pow. 27,80 m2 wylicytowano

stawkę czynszową w wys. 18,50 zł/m2 + VAT przy stawce wywoławczej 17,50 zł/m2 + VAT. Wpłacone

wadium wyniosło 486,50 zł. W lokalu prowadzone będą usługi niematerialne.



7. Lokal użytkowy przy ul.  GÓRNOŚLĄSKIEJ 12 w Kaliszu. Za lokal o pow. parteru 85,20 m2 oraz

pow. piwnicy 27,70 m2 wylicytowano stawkę czynszową w wys.  18,50 zł/m2 + VAT przy stawce

wywoławczej 17,50 zł/m2 + VAT. Natomiast za pow. piwnicy stawka zostaje na poziomie 2,00 zł/m2 +

VAT.  Wpłacone  wadium  wyniosło  1546,40  zł.  W  lokalu  prowadzona  będzie  działalność

gastronomiczna.

8.  Lokal  użytkowy  przy  ul.  STAWISZYŃSKIEJ  7 w  Kaliszu.  Za  lokal  o  pow.  27,68  m2

wylicytowano stawkę czynszową w wys. 10,10 zł/m2 + VAT przy stawce wywoławczej 9,10 zł/m2  +

VAT. Wpłacone wadium wyniosło 251,89 zł. W lokalu prowadzona będzie działalność usługowa. 

            


