
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 1647/2016 
Prezydenta Miasta Radomia 
z dnia 07 września 2016 r. 
 

 

Regulamin określający zasady udostępniania nieruchomości z gminnego lub 
powiatowego zasobu 

§1 
 
1.Prezydent Miasta Radomia gospodaruje nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu Radom) w oparciu o przepisy ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.); 
oraz uchwały nr 52/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach 
powiatu-Radom)z późniejszymi zmianami.  
 
2.Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowią miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy.  
3. Prezydent Miasta dokonuje wyboru tytułu prawnego przekazywanych nieruchomości  
i ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej tego przekazania, uwzględniając przeznaczenie 
nieruchomości wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

 

§2 

1.Udostępnianie nieruchomości z zasobu poprzez sprzedaż lub oddanie w użytkowanie 
wieczyste następuje w trybie przetargu lub bezprzetargowym stosownie do przepisów 
rozdziału 3 i 4 działu II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.) i odbywa się na zasadach określonych w §2, §3, §7, §8, 
§30, §32 uchwały nr 52/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach 
powiatu-Radom) z późniejszymi zmianami. 

 
2.Udostępnianie nieruchomości z zasobu poprzez przekazywanie nieruchomości  
w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz na podstawie innych tytułów prawnych następuje  
stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.), na zasadach określonych w uchwale  
nr 52/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom)  
z późniejszymi zmianami oraz w odrębnych zarządzeniach. 
 
3. Udostępnianie nieruchomości z zasobu następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej, 
decyzji administracyjnej, a w przypadkach jej zbywania z zachowaniem formy aktu 
notarialnego.  
 
 

§3 
 

1. Ustalenie formy i trybu udostępnienia nieruchomości z zasobu należy do Prezydenta Miasta 
który działa na zasadach określonych w uchwale nr 52/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.  
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta 
Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom) z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.)  
- w szczególności art. 37 ust.1-4 



 

 
2. Podjęcie decyzji w zakresie udostępnienia nieruchomości z zasobu poprzedzone jest 
uzyskaniem opinii stosownych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu, jednostek gminnych oraz innych właściwych merytorycznie podmiotów. 
 
 

 

§4 

1.Udostępnianie nieruchomości z gminnego lub powiatowego zasobu wymaga 
skompletowania: 
 
1) Numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 
2) Informacji z rejestru gruntów i budynków; 
3) Opinii na temat przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a w przypadku jego braku, informacji ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 

4) Informacji na temat podstawy nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa/Gminy 
Miasta Radomia w przypadku zbywanych nieruchomości wraz z analizą pod kątem 
ewentualnych roszczeń byłych właścicieli; 

5) Aktualnego operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę 
majątkowego określającego wartość nieruchomości przeznaczonej do zbycia/obciążenia; 

6) W sprawach dotyczących oddania w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz w przypadku 
przekazywania nieruchomości na podstawie innych tytułów prawnych: informacji  
o wysokości czynszu/opłat wraz z informacją na jakiej podstawie zostały lub zostaną 
ustalone; 

7) Opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej/uchwały Rady Miejskiej w przypadkach 
wymagających uzyskania stosownej opinii/uchwały na podstawie obowiązujących 
przepisów;  

8) Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia nieruchomości  
do zbycia/obciążenia;  

9) wykazu nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.); 

10)  Protokołu w przypadku bezprzetargowego trybu zbywania/obciążania nieruchomości; 
 

2. Przeprowadzenia  przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.) w przypadku 
zastosowania przetargowego trybu udostępnienia nieruchomości; 
 


