
ZARZĄDZENIE NR B.0050.214.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie wykonania przez gminę Bieruń prawa pierokupu względem nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 109 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr IX/6/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu 
z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie 
gminy Bieruń oraz  Uchwały Nr III/5/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bieruń oraz ich 
wydzierżawienia lub wynajmowania na okres powyżej 3 lat

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.Wykonać prawo pierwokupu względem nieruchomości stanowiącej odrębną nieruchomość lokalową położoną 
w Bieruniu przy ul. Homera 26/33 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3/1000 części 
w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach 2085/43, 2086/34, 2087/44, 2088/35  2090/43 oraz 
udział w częściach wspólnych budynku, dla której Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi ksiegę wieczystą [...], a w 
odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Repertorium A numer 7045/2018 z dnia 
18.10.2018r. przed Notariuszem Anną Jeż prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tychach przy ul. Grota 
Roweckiego 44. 
§ 2.Wartość przedmiotowego prawa własności, nabywanego w drodze realizacji prawa pierwokupu wynosi 
38 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy 00/100 zł).
§ 3.Koszty związane ze złożeniem oświadczenia w formie aktu notarialnego o skorzystaniu z prawa pierwokupu 
ponosi Gmina Bieruń.
§ 4.Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego.
§ 5.Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Biura Zarządzania Mieniem. 
§ 6.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
§ 7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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