
ZARZĄDZENIE NR B.0050.220.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie najmu lokalu własności Gminy Bieruń oraz podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do najmu

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. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) 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 wydzierżawiania lub wynajmowania na okres powyżej 3 lat.

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

§ 1.Oddać w najem na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bieruń, opisaną w załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.
§ 2.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
okres 21 dni w siedzibie Urzędu, a także zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu.
§ 3.Informację o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu, podać do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 4.Powierzyć wykonanie zarządzenia Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Lokal własności Gminy Bieruń przeznaczony do najmu 

na okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.  
w celu prowadzenia działalności kulturalnej 

 
 
 

 
Wnoszenie opłat – należność najmu jest płatna w stosunku miesięcznym do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na konto Urzędu Miejskiego lub 
 w Kasie Urzędu. 
 
Wysokość opłaty – miesięczny czynsz wynosi 300,00 zł netto (do czynszu doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami). 
 
Podstawą zmiany stawki czynszu będzie zarządzenie Burmistrza Miasta. 
 

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

 PRZEZNACZONA DO NAJMU   

Pomieszczenie znajdujące się w budynku 18m
2 

Lokal położony przy ul. Rynek 14 Lokal przeznaczony na prowadzenie 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu  (obręb Bieruń Stary, k.m. 10) działalności kulturalnej 

Segment B, II p. pok. 22    
     

Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.220.2018

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 27 listopada 2018 r.
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