
Wykaz Nr 64/2018

nieruchomości Gminy Miasta Radomia

przeznaczonej w najem na czas określony 

Na podstawie art.  35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (j.t.  Dz. U. Z 2018 r.  ,  poz. 121 z późn zm.)  przeznacza się do oddania w najem niżej wskazane

nieruchomości Gminy Miasta Radomia:
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2263 m2

1547 m2

Działka nr 22/7
stanowi część
nieruchomości

gruntowej

Działka nr 22/8
stanowi część
nieruchomości

gruntowej

Działki nie są objęte ustaleniami żad-
nego  obowiązującego  miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzen-
nego. Według "Studium uwarunkowań
i  kierunków  zagospodarowania  prze-
strzennego  Gminy  Radom"  (uchwała
Rady  Miejskiej  221/99  z  dnia
29.12.1999 r. z późń. zm.) przedmio-
towe działki  znajdują  się  w strefach
MW – zabudowa mieszkaniowa inten-
sywna oraz granice obszarów wskaza-
nych do rewitalizacji. 

Lokalizacja wiaty
śmietnikowej
o pow. 56 m2

do 3 lat

0,55 zł 
za 1 m2

miesięcznie
netto plus

należny
podatek VAT

Czynsz najmu
płatny jest
w stosunku
rocznym, do
20 czerwca

każdego roku
kalendarzowe
go, na konto
dochodów

Gminy Miasta
Radomia

Waloryzacji czynszu
dokonuje się w wysokości

średniorocznego
wskaźnika wzrostu cen

towarów i usług
konsumpcyjnych  GUS.

Waloryzacja czynszu nie
może powodować

obniżenia stawki czynszu
poniżej minimalnego

poziomu wynikającego
z zarządzenia PMR. 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu na okres 21 dni tj. od 10.07.2018 roku do 30.07.2018 roku oraz zamieszcza się na stronie
internetowej Urzędu.

Wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowych nieruchomości można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu.


