
ZARZĄDZENIE NR B.0050.60.2019
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr B.0050.30.2019 z dnia 14 marca 
2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Bieruń
oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/6/2015 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu prawa własności nieruchomości 
położonej w Bieruniu,

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.Dokonać sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 2 do Zarządzenia nr B.0050.30.2019 r. 
z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Bieruń oraz 
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ten sposób, 
że w kolumnie 6 (szóstej) - Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania - zmienia się nr Uchwały 
dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Nr „III/7/2005” na Nr „VIII/7/2005”. 
W konsekwencji zapis otrzymuje brzmienie: "W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w rejonie ul. Borowinowej, zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/7/2005 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 
28 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  z dnia 22 sierpnia 2005 r. Nr 101 poz. 2733) działki nr 1555/229, 
1554/229 oznaczone zostały symbolem 3 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Możliwe 
zagospodarowanie terenu - zgodnie z uchwalonym planem."
§ 2.Wykonanie i aktualizację treści zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości.
§ 3.Nadzór nad realizacją tego zarządzenia powierzyć Zastępcy Burmistrza.
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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