
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2892/2018 

Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 9 marca 2018 r. 

 
 

 

Regulamin określający zasady nabywania nieruchomości do gminnego lub 

powiatowego zasobu 

 

 § 1 

1. Przy nabywaniu do gminnego lub powiatowego zasobu nieruchomości stanowiących 

własność osób fizycznych i prawnych, zastosowanie mają przepisy Rozdziału II Uchwały  

Nr 52/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 stycznia 2011r. z późn. zmianami, 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta 

Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom). 

2. Organem uprawnionym do nabywania nieruchomości jest Prezydent Miasta Radomia. 

 

§ 2 

1. Prezydent Miasta Radomia podejmuje decyzję w sprawie nabycia do gminnego lub 

powiatowego zasobu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości, w oparciu o uzyskane opinie stosownych merytorycznie komórek 

organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Radomiu, jednostek gminnych oraz innych 

właściwych merytorycznie podmiotów, dotyczące wnioskowanej nieruchomości, 

w szczególności: 

1) opinii Wydziału Architektury i Architekta Miejskiego: 

- informującej o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Radomia lub studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z wyciągiem z planu miejscowego oraz 

z wydanymi na dany teren decyzjami o ustaleniu bądź odmowie ustalenia warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzjami o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 

- uwzględniającej założenia polityki przestrzennej i ładu urbanistycznego miasta, 

ze wskazaniem zasadności nabycia nieruchomości do zasobu oraz możliwości jej 



wykorzystania do realizacji celów gminnych i ewentualnego wskazania zakresu 

planowanej inwestycji, itp. 

2) opinii Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji: 

- określającej przebieg linii rozgraniczenia ulic z podaniem podstawy prawnej ich ustalenia 

w stosunku do tych dróg, które są objęte: obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia, decyzją o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego, decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz z uzasadnieniem 

zasadności nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Radomia, 

- wskazującej na potrzebę regulacji stanów prawnych nieruchomości faktycznie zajętych 

przez Gminę lub ujętych w koncepcji rozbudowy układu drogowego wraz z załącznikiem 

graficznym, 

- wskazującej na potrzebę regulacji stanów prawnych nieruchomości niezbędnych 

do przeprowadzenia robót drogowych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz 

z załącznikiem graficznym,  

3) opinii Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej popartej stanowiskiem Miejskiego 

Zarządu Lokalami w zakresie zasadności nabycia na rzecz Gminy Miasta Radomia 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub przeznaczonych na cele 

mieszkaniowe, które służyć będą zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, 

4) opinii Miejskiej Pracowni Urbanistycznej informującej o posiadanej analizie lub strategii 

przestrzennego rozwoju miasta, koncepcji układu komunikacyjnego, wnioskach w zakresie 

urbanistyki i architektury obejmującej dany teren wraz z graficznym opracowaniem  

i wskazaniem potrzeb nabycia nieruchomości do zasobu oraz możliwości jej wykorzystania 

do realizacji celów gminnych i ewentualnego wskazania zakresu planowanej inwestycji, 

5) opinii Wydziału Inwestycji określającej plany inwestycyjne Gminy w ramach realizacji 

zadań własnych gminy w stosunku do wnioskowanej nieruchomości wraz z decyzją 

lokalizacji celu publicznego, decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

lub koncepcją zagospodarowania nieruchomości wraz z załącznikiem graficznym, 

6) opinii Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. sporządzonej w oparciu o koncepcje, 

analizy zagospodarowania terenu bądź decyzję o lokalizacji zadania inwestycyjnego 

związanego z realizacją zadań własnych Gminy wraz z załącznikiem graficznym. 

 

§ 3 

1. Podstawę ustalenia wartości nieruchomości do negocjacji stanowi operat szacunkowy, 

sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, określający wartość 

nieruchomości. 



2. W rokowaniach prowadzonych przez Prezydenta Miasta Radomia z właścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym nieruchomości ustalane zostają warunki nabycia 

nieruchomości. 

3. Prezydent Miasta Radomia kieruje do właściwej Komisji Rady Miejskiej wniosek  

w sprawie nabycia do gminnego lub powiatowego zasobu prawa własności lub prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości. 

4. Przeniesienie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na 

rzecz Gminy Miasta Radomia lub miasta na prawach powiatu-Radom nastąpi na podstawie 

umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego. 

 

§ 4 

Nabycie do gminnego lub powiatowego zasobu prawa własności lub prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości, wymaga skompletowania: 

1) numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, 

2) informacji z rejestru gruntów i budynków, 

3) opinii, o których mowa w § 2 ust. 1, 

4) aktualnego operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę 

majątkowego, 

5) opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej/uchwały Rady Miejskiej w zakresie 

proponowanej formy nabycia nieruchomości, 

6) zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia w sprawie nabycia do gminnego lub 

powiatowego zasobu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości, 

7) protokołu z rokowań w sprawie nabycia nieruchomości. 

 

§ 5 

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie także do spraw wszczętych 

przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, w których Prezydent Miasta 

Radomia nie podjął jeszcze decyzji o ewentualnym nabyciu nieruchomości. 

 

PREZYDENT MIASTA 
 
        (-) Radosław Witkowski 
 

 


