
Załącznik do zarządzenia nr 2852/2021 

z dnia 24 września 2021 roku   

Wykaz nr WNG.1431.91.2021.ŁK 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia przeznaczonej do oddania w najem na czas określony 

sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.1990 ze zm.)     

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu na okres 21 dni tj. od 25.09.2021 roku  do 15.10.2021 roku  oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu. 
Wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowych nieruchomości można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu. 

L.P.  
Położenie 

nieruchomo-

ści 

Oznaczenie nieruchomości 
wg ksiąg wieczystych oraz 

katastru nieruchomości 

Pow. nie-
ruchomo-

ści 

Opis nieruchomości 
Przeznaczenie nieruchomości  

w planie zagospodarowania prze-

strzennego 

Planowany spo-

sób zagospoda-
rowania nieru-

chomości  

Okres trwa-
nia najmu  

Miesięczna 

stawka czyn-
szu najmu 

(zł/m2) 

Termin wno-
szenia opłaty 

za najem  

Warunki zmiany 
wysokości opłat 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 
Radom,  

ul. Miła/Chro-
brego  

KW RA1R/00061704/4 
 

146301_1.0040.AR_31. 
15/12 

2545 m2 

Działka nr 15/12 zago-
spodarowana jest ziele-
nią urządzoną oraz za-
budowana częściowo 

obiektem pawilonu  
Rodzaj użytków: tereny 

mieszkaniowe  

Działka nr 15/12 nie jest objęta ustale-
niami obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzen-
nego, natomiast jest  objęta uchwałą 

nr XLVII/435/2020 Rady Miejskiej  
w Radomiu z dnia 14.12.2020 r. oraz 

uchwałą nr LV/483/2021 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 29.03.2021 r. (wy-
dzielenie etapów) w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części obszarów MIASTA RA-

DOMIA oraz uchwałą nr LXIII/564/2021 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 

30.08.2021 r. (zmiana granic planu)  
w sprawie przystąpienia do sporządze-

nia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego  

„Potkanów – etap I”. 
W „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Radom”, uchwalonym przez Radę 
Miejską w Radomiu uchwałą nr 221/99 
z dnia 29.12.1999 r. z późn. zm. w/w 

działka znajduje się w strefie: MW – za-
budowa mieszkaniowa intensywna, ob-

szary wymagające przekształceń 
 

Wynajęcie części 
działki o pow.  

19 m2 z przezna-
czeniem pod pa-
wilon handlowy. 

Na czas  
określony  
do 3 lat.  

13,52 zł  
plus VAT 

Do 20 dnia każ-
dego danego 

miesiąca 

Waloryzacji czynszu 
dokonuje się w wy-
sokości średniorocz-
nego wskaźnika cen 
towarów i usług kon-

sumpcyjnych GUS. 
Waloryzacja czynszu 
nie może powodo-

wać obniżenia stawki 
czynszu poniżej mini-

malnego poziomu 
wynikającego z za-

rządzenia Prezy-
denta Miasta Rado-

mia. 


