
 
Zarządzenie Nr  1306 /2008 

 
Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia  30 lipca 2008r. 

w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu 

 nieruchomości   Gminy Miasta Radomia / miasta na prawach powiatu Radom / 

w   latach 2008-2010 

 

 

 Na podstawie § 4 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu 

wprowadzonego zarządzeniem Nr 1002/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 marca 

2008r. z pózn. zmianami oraz art. 23 ust. 1 pkt 3) w związku z art. 25 ust. 2 i art. 25b ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. tekst Dz.U.  z 2004r.  Nr 261, 

poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam przyjąć poniŜszy Plan wykorzystania zasobu 

nieruchomości Gminy Miasta Radomia / miasta na prawach powiatu Radom / na lata 

2008 - 2010. 

 

§ 1. 

1. Prezydent Miasta Radomia zamierza w latach 2008-2010 gospodarować nieruchomościami 

wchodzącymi w skład zasobu Gminy Miasta Radomia / miasta na prawach powiatu Radom / 

poprzez ich udostępnianie oraz nabywanie do zasobu. Działania w zakresie nabywania 

do zasobu będą realizowane w trybie: komunalizacji, zamiany, zakupu pod inwestycje 

publiczne, nabywania za odszkodowaniem itp. Natomiast udostępnianie nieruchomości 

następować będzie poprzez: sprzedaŜ, zamianę, oddanie w uŜytkowanie wieczyste, trwały 

zarząd,  dzierŜawę, najem oraz uŜyczenie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa oraz pod kątem oceny moŜliwości udostępnienia nieruchomości ze względu 

na połoŜenie,  moŜliwość zagospodarowania oraz gospodarność i racjonalność działania. 

2. Czynności określone w ust. 1 będą podejmowane na wniosek osób fizycznych, prawnych, 

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i innych oraz z urzędu. 

 

 

§ 2. 

W 2008 r. zamierza się przeznaczyć na udostępnienie nieruchomości z zasobu i nabywanie 

nieruchomości do zasobu kwotę: 26.762.163 - zł. 



  

W następnych latach tj. w 2009 i 2010r. udostępnianie nieruchomości zasobu oraz nabywanie 

nieruchomości do zasobu będzie kontynuowane, a wydatki z tym związane uzaleŜnione będą 

od bieŜących potrzeb, realizowanych zadań inwestycyjnych i planów budŜetowych. 

 

§ 3. 

1. Gmina Miasta Radomia / miasto na prawach powiatu Radom / zamierza osiągnąć w roku 2008 

wpływy z opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego, opłat z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości Gminy Miasta Radomia / miasta na prawach powiatu Radom / w łącznej 

wysokości  3.600.000,- zł.  

§ 4. 

 Zakłada się, Ŝe w latach 2009 - 2010 wpływy z tytułu uŜytkowania wieczystego i trwałego 

zarządu będą ulegały podwyŜszeniu z uwagi na bieŜącą aktualizację opłat rocznych z tytułu 

uŜytkowania wieczystego. PowyŜsze odbywać się będzie poprzez sukcesywne dokonywanie 

aktualizacji w oparciu o analizę rynku nieruchomości w Radomiu. 

§ 5. 

1. Przeznaczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy miasta Radomia / miasta 

na prawach powiatu Radom / określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

a w przypadku jego braku decyzja  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Przeznaczenie nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

a takŜe orientacyjne przeznaczenie pozostałych nieruchomości w/g studium uwarunkowań 

przedstawia załącznik nr 1. 

 

§ 6. 

 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2008 r.  

 

 

 

 
w/z   PREZYDENTA MIASTA 

                    (-) Robert Skiba 
                   WICEPREZYDENT MIASTA 
 

 



 


