
ZARZĄDZENIE NR B.0050.088.2019
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie naliczenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowych, 
będących własnością Gminy Bieruń

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 oraz 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) oraz art. 224, art. 225 i art. 230 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1025 z późn. zm.), zarządzenia Nr B.0050.335.2011 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 28 grudnia 2011 r. 
w sprawie sposobu naliczania wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiących 
własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Bieruń, zarządzenia Nr B.0050.236.2016 Burmistrza 
Miasta Bierunia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych 
oraz opłat za umieszczenie i pozostawienie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach wewnętrznych 
i pozostałych gruntach Gminy Bieruń

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.Naliczyć wynagrodzenie za korzystanie przez Polską Spółką Gazownictwa Spółka z o. o. z siedzibą: ul. 
Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-
800 Zabrze), bez tytułu prawnego z części nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Bieruń, tj.:

- działki nr 1743/120 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 3), położonej przy ul. Myśliwskiej w Bieruniu, 
o powierzchni 0,09 m2, za okres od 01 stycznia 2019 r. do 05 maja 2019 r.,

- działki nr 2083/26 (obręb Bieruń Nowy, karta mapy 1), położonej przy ul. Ogrodowej w Bieruniu, 
o powierzchni 7,5 m2, za okres od 01 stycznia 2019 r. do 05 maja 2019 r., 

- działki nr 1059/229 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9), położonej przy ul. Leśnej w Bieruniu, 
o powierzchni 0,03 m2, za okres od 01 stycznia 2019 r. do 05 maja 2019 r., 

- działki nr 242/49 (obręb Ściernie, karta mapy 2), położonej przy ul. Kamiennej w Bieruniu, o powierzchni 
1,42 m2, za okres od 11 października 2017 r. do 05 maja 2019 r.,

- działki nr 1761/137 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 3), położonej przy ul. Świerczynieckiej w Bieruniu, 
o powierzchni 6,64 m2, za okres od 08 października 2017 r. do 05 maja 2019 r., 

- działek nr 1032/68 i 1036/68 (obręb Bieruń Nowy, karta mapy 3), położonych przy ul. Korfantego 
w Bieruniu, o powierzchni 0,05 m2, za okres od 01 stycznia 2018 r. do 05 maja 2019 r., 

- działek nr 822/259 i 1059/229 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 9), położonych przy ul. Leśnej w Bieruniu, 
o powierzchni 4,25 m2, za okres od 29 marca 2018 r. do 05 maja 2019 r., 

- działki nr 353/30 (obręb Bieruń Stary, karta mapy 16), położonej przy ul. Skrajnej w Bieruniu, 
o powierzchni 0,34 m2, za okres od 01 stycznia 2019 r. do 05 maja 2019 r. 

§ 2.Powierzyć wykonanie zarządzenia Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Naczelnikowi 
Wydziału Finansowego.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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