
Wykaz Nr  69/2018
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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1.

Radom,
ul.  Inżynierska

(w ewidencji
gruntów

i budynków
miasta Radomia
brak oznaczenia

położenia)

Obr. V – STARE
MIASTO, ark. 30,

działka
nr 123

146301_1.0050
AR_30.123

KW
RA1R/00008243/

5

354 m2

Działka nr 123
stanowi  część
nieruchomości

gruntowej,
częściowo

zagrodzonej.

 Działka nie jest objęta żadnym obowiązującym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu została podjęta uchwała
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego "Reja, Mireckiego,
Wernera, Malczewskiego" (Uchwała Nr 685/2014

Rady Miejskiej w Radomiu z 17.03.2014 r.).
Według „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Radom”(uchwała Rady Miejskiej  221/99

 z dnia 29.12.1999 r. z późn. zm.) działka  znajduje
się w strefach: MS – zabudowa śródmiejska,

zabudowa mieszkaniowo-usługowa, granica strefy
ochrony konserwatorskiej, granice obszarów

wskazanych do rewitalizacji. 

Część działki
o pow. 95 m2
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0,55 zł 
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Czynsz najmu
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w stosunku

miesięcznym,
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każdego
miesiąca, na
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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. 



2.
Radom, ul. 
Jasińskiego

Obr. IV- OBOZISKO
ark. 31, działka

nr 17/25

146301_1.0040
AR_31.17/25

KW
RA1R/00061704/

4

208 m2

Działka nr
17/25 stanowi

część
nieruchomości
gruntowej, na
której znajduje

się wiata
śmietnikowa.

Działka nie jest objęta ustaleniami żadnego
obowiązującego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Objęta jest
uchwałą nr 686/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z
dnia 17.03.2014r. o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Radomia – "OSIEDLE XV-

LECIE". Według "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom"

(uchwała Rady Miejskiej  221/99  z dnia 29.12.1999
r. z późń. zm.) przedmiotowa działka znajduje się w

strefach MW – zabudowa mieszkaniowa intensywna,
obszary wymagające przekształceń w granicach

obszarów wskazanych do rewitalizacji. 

Realizacja
dotychczaso

wego
sposobu

korzystania
(Lokalizacja

wiaty
śmietnikowej

o pow. 10
m²).

do
27.02.
2021r. 

0,55 zł 
za 1 m2

miesięcz
nie 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 13.07.2018 roku do 02.08.2018 roku oraz zamieszcza się nastronie
internetowej Urzędu.

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


