
ZARZĄDZENIE NR B.0050.132.2019
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie naliczenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowych,  
stanowiących  własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bieruń

oraz 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 z późn. zm.) oraz art. 224, art. 225 i art. 230 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1145), 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.0050.212.2016 Burmistrza Miasta 
Bierunia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntów Gminy Bieruń, 
zarządzenia Nr B.0050.235.2017 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości 
stawek czynszu za dzierżawę gruntów Gminy Bieruń, w celu prowadzenia robót związanych z budową
lub wymianą istniejących sieci infrastruktury

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.Naliczyć wynagrodzenie za korzystanie przez [...] bez tytułu prawnego 
z  nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bieruń, 
położonej w Bieruniu tj. części działki 495/57 o powierzchni 0,0023 ha w okresie od 1 czerwca 2019 r. 
do 17 lipca 2019 r.

§ 2.Naliczyć wynagrodzenie za korzystanie przez PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ                                              
Sp. z o.o. bez tytułu prawnego z nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Bieruń, położonej 
w Bieruniutj. części działki nr 194/25 o powierzchni 0,0050 ha w okresie od dnia 1 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 
2019 r.

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

§ 4.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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