
                                      Wykaz nr BZN.1431.28.2019.IB 

             nieruchomości stanowiącej własność miasta na prawach powiatu - Radom przeznaczonej do zbycia 

sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.),  

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30 na okres 21 dni tj. od dnia 

22.10.2019r. do dnia 11.11.2019r. oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu. 

Informuje się osoby wymienione w art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz.U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.), że przysługuje im 
prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, jeżeli złożą oświadczenie, iż wyrażają zgodę na ich zakup za cenę ustaloną w sposób określony 
w ustawie. Niniejsze oświadczenie o zamiarze skorzystania z powyższego prawa należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miejskim w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30 (Biuro 
Nabywania i Zbywania Nieruchomości Gminy, pok. 207), w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 
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Działka nr 25/16 stanowi nieruchomość 
gruntową, niezabudowaną, w kształcie 

zbliżonym do prostokąta. Teren ze znacznym 
spadkiem w kierunku ul. Pasterskiej. 

Działka leży na terenie 
z możliwym dostępem do infrastruktury 

technicznej w postaci energii elektrycznej, 
instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, instalacji telefonicznej. 

Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. 
Pasterskiej, zabudowa przemysłowo – 

usługowa oraz tereny przeznaczone do 
zagospodarowania wchodzące w skład terenu 

usługowo – przemysłowego Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa 

Radom oraz ulica Kielecka 
Dojazd do działki może odbywać się 

istniejącym zjazdem z ulicy Pasterskiej 
natomiast dojazd samochodów ciężarowych do 

ulicy Pasterskiej powinien odbywać się  od 
ulicy Kieleckiej poprzez ulicę Hodowlaną i 

Sadowniczą  bez możliwości wjazdu i wyjazdu 
z ulicy Kieleckiej 
Rodzaj użytków: 

- Ba – tereny przemysłowe 
 

Nieruchomość w chwili obecnej nie jest objęta 
ustaleniami żadnego obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, natomiast objęta jest uchwałą 
nr 769/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
01.07.2002, zmienioną uchwałą nr 512/2004 

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 08.11.2004 w 
sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego fragmentu 
m. Radomia na obszarze położonym przy ul. 

Kieleckiej i Hodowlanej w Radomiu. 
W „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Radom”, uchwalonym przez Radę Miejską w 

Radomiu uchwałą  nr 221/99 z dnia 
29.12.1999r. ze zm., przedmiotowa działka 

znajduje się w strefie: 
- UP – tereny usługowo-przemysłowe. 
Określenie sposobu zagospodarowania 

następuje w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 
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WISŁOSAN, zgodnie 
z art. 8 ust. 2 ustawy 

z dnia 20 
października 1994 r. 

o specjalnych 
strefach 

ekonomicznych (t.j. 
Dz.U. z 2019 poz. 
482)  przysługuje 

prawo pierwokupu. 
 
 
            

Załącznik do Zarządzenia Nr 986/2019 
Prezydenta Miasta Radomia                       
z dnia 21 października 2019r. 


