
Załącznik Nr 1  do Zarządzenia  
Nr 1074/2019 Prezydenta Miasta 
Radomia z dnia 26 listopada 2019r. 

 

 

Wykaz nr WNS.1431.10.2019 

dotyczący przeznaczenia do oddania w użyczenie na czas oznaczony nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. J. Słowackiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa 

sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 z późn. zm)     

 

 
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu na okres 21 dni tj. od 27.11.2019 roku do 17.12.2019 roku oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu, a także 
w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Mazowieckiego przez okres 21 dni  
 
Wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowego budynku można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu. 
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Działka Nr 122/3 jest  

niezabudowana.  

Wraz z działkami  

sąsiednimi  

Nr 122/4 i Nr 122/2  

stanowiącymi 

własność Gminy Miasta  

Radomia  są wspólnie  

ogrodzone i użytkowane 

jako boisko piłkarskie. 

 

Rodzaj użytków: 

Tereny rekreacyjno -  

wypoczynkowe 

Działka nie jest objęta ustaleniami żadnego 
obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, nie ogłoszono 
również uchwały o  przystąpieniu przez 
Gminę Miasta Radomia do sporządzenia planu 
miejscowego w odniesieniu do tego terenu. 
W „Studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego Gminy  
w Radomiu uchwałą nr 221/99 z dnia 
29.12.1999r. z późn.zm., przedmiotowa 
działka znajduje się w strefie: 
- zabudowa mieszkaniowa ekstensywna (MN), 
- ciągi usługowe. 

 
 

Użyczenie działki  

Nr 122/3  w celu realiza-

cji dotychczasowego 

sposobu użytkowania,  

tj.  wykonywanie  

zadań statutowych  

związanych z propago-

waniem i organizowa-

niem uprawiania kultury 

fizycznej, rekreacji  

ruchowej, profilaktyki 

zdrowotnej, rehabilitacji 

ruchowej, edukacji  

i sportu. 

Na czas ozna-

czony do 6 lat. 


