
ZARZĄDZENIE NR B.0050.109.2020
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie przedłużenia czasu trwania służebności gruntowych
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), realizując Uchwałę nr IV/9/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 
28 marca 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
p o s t a n a w i a:

§ 1.Przedłużyć czas trwania ustanowionego na nieruchomościach położonych w Bieruniu przy 
ul. Oświęcimskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2415/11 
o pow. 0,0396 ha (obręb Bieruń Stary k.m.3) oraz działka nr 2381/10 o pow. 0,0426 ha (obręb Bieruń Stary k.m. 
3), prawa rzeczowego na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do Uchwały 
Rady Miejskiej Nr IV/9/2019 z dnia 28 marca 2019 r., polegającego na:

- odpłatnej, ograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu 
przez działki nr 2415/11, 2381/10 na czas budowy "centrum magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz 
z częściami socjalno-biurowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Bieruniu przy 
ul. Oświęcimskiej" do czasu zakończenia realizacji inwestycji drogowej (komunikującej wyżej wskazaną 
budowę centrum z ul. Oświęcimską), do dnia 1 stycznia 2021 r.

§ 2.Wartość wynagrodzenia z tytułu przedłużenia czasu trwania służebności gruntowych opisanych w § 1 
ustalono w kwocie  413,61 zł brutto (słownie: czterysta trzynaście złotych 61/100), tj. 336,27 zł netto + 23% Vat.

§ 3.Wszelkie koszty związane z przedłużeniem czasu trwania służebności oraz jej wykreśleniem z ksiąg 
wieczystych ponosi  PDC Industrial Center 96 Sp. z o.o.

§ 4.Wykonanie i aktualizację treści zarządzenia powierzyć Podinspektorowi Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości.

§ 5.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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