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Zasady przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia
kryterium pierwszeństwa, dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia
oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych położonych przy ul.
Tytoniowej w Radomiu w ramach programu „Mieszkanie Plus”

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu
mieszkaniowego stanowiącego własność Skarbu Państwa w Radomiu

Zasady wynajmu lokali wchodzacych w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta
Radomia 

Zasady udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Miasta Radomia

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia
(miasta na prawach powiatu-Radom) 

Zasady i stawki za zajęcie nieruchomości (poza pasem drogowym), stanowiących własność
Gminy Miasta Radomia/miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa, położonych w
granicach miasta Radom 

Zasady wypłaty odszkodowań przez Gminę Miasta Radomia za niedostarczenie lokalu
socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na
lata 2020-2024

Zasady nabywania nieruchomości do gminnego lub powiatowego zasobu oraz

udostępniania nieruchomości z gminnego lub powiatowego zasobu 

Zasady wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia

(miasta na prawach powiatu-Radom) pod usytuowane poza pasem drogowym

wolnostojące ogródki piwne oraz sezonowe ogródki funkcjonalnie związane z lokalem
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gastronomicznym

Regulamin sprzedaży nieruchomości zabudowanych na rzecz osób, które dzierżawią lub
użytkują nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Radomia /miasta na prawach
powiatu Radom/ w latach 2023-2025

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie miasta
Radomia w latach 2022 - 2024
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