
Zarządzenie Nr 4770/2014 
 

Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia  26  lutego 2014r. 

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu 

 nieruchomości   Skarbu   Państwa   w   latach 

2014 - 2016 

 

 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 1d oraz art. 4 pkt 9b1, art. 11 ust. 1  ustawy              

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. tekst Dz. U. z 2010r.  Nr 102, 

poz. 651 z późn. zm.) zarządzam 

 

przyj ąć poniższy Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa w latach 2014 – 2016 

 

§ 1 

 

1. Prezydent Miasta Radomia zamierza w latach 2014-2016 gospodarować 

nieruchomościami     wchodzącymi w skład zasobu Skarbu Państwa poprzez ich 

udostępnianie oraz nabywanie     nieruchomości do zasobu. Działania te będą realizowane w 

trybie: sprzedaży, zamiany,     oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najmu oraz 

ustanowienia prawa trwałego     zarządu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa oraz pod kątem     oceny możliwości udostępnienia nieruchomości ze 

względu na położenie,  możliwość     zagospodarowania oraz gospodarność i racjonalność 

działania. 

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

osób     prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości     prawnej. 

§ 2 

 

Zgodnie z udzieloną dotacją przez Wojewodę Mazowieckiego na rok 2014r. w wysokości 

300 000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących 



gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zamierza się w 2014r. przeznaczyć na 

realizację zadań  związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu kwotę około 65 000 zł. 

W następnych latach tj. w 2015 i 2016r. czynności udostępniania nieruchomości z zasobu 

będą kontynuowane, natomiast wydatki związane z udostępnieniem nieruchomości zasobu 

uzależnione są od wysokości dotacji udzielonej przez Wojewodę Mazowieckiego na kolejne 

lata budżetowe. 

§ 3 

 

1. W okresie 2014-2016 zamierza się nabywać nieruchomości do zasobu w 

ramach     występujących potrzeb m. in. państwowych jednostek organizacyjnych, mając na 

uwadze     zasadność i celowość ich pozyskania. 

2. W celu nabycia nieruchomości w formie gotówkowej Prezydent Miasta Radomia 

zamierza     kierować odrębne wnioski do Wojewody o zwiększenie dotacji na realizację 

w/w zadań. 

 

§ 4 

 

Prezydent Miasta Radomia zamierza osiągnąć w roku 2014 wpływy z opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa 

w łącznej wysokości  4 500 000 zł. 

W kolejnych latach tj. w 2015 i 2016r. zakłada się, że wpływy będą wyższe o około  3%, 

gdyż planuje się zakończyć procedurę aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz   z tytułu trwałego zarządu. 

§ 5 

 

Nieruchomości wchodzące w skład zasobu Skarbu Państwa mogą być rozdysponowane            

z zasobu po uzyskaniu opinii  niezbędnych jednostek poprzez: sprzedaż, zamianę, darowiznę, 

oddanie  w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie.  

 

§ 6 

 

Przyjmuje się na lata 2014 - 1016 plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 

położonych na terenie miasta Radomia, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

 



§ 7 

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania 

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
Z up. PREZYDENTA MIASTA 

               (-) Igor Marszałkiewicz 
                   WICEPREZYDENT MIASTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


