
               Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2018  

               Wójta Gminy Karczmiska 

               z dnia 11 grudnia 2018 r. 

 

Wykaz nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Karczmiska, przeznaczonych do użyczenia na rzecz dotychczasowego użytkownika  

L.p Oznaczenie 

nieruchomości 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób jej zagospodarowania 

Okres użyczenia Uwagi 

 1 Działka nr 1264, 

o powierzchni 

0,0600 ha, położona 

w Karczmiskach 

Pierwszych, obręb-

0007 Karczmiska 

Pierwsze. 

 

KW 

LU1O/00033898/5 

Działka położona jest przy ulicy Opolskiej  

w Karczmiskach Pierwszych bezpośrednio przy 

drodze wojewódzkiej o nawierzchni asfaltowej. 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

strażnicy OSP oznaczonym Nr 37. W ewidencji 

gruntów działka posiada wpisany użytek: inne tereny 

zabudowane-Bi. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Karczmiska 

nieruchomość położona jest w terenie 

zabudowy usług administracji 

publicznej. Teren w planie oznaczony 

symbolem UP4.  

Umowa użyczenia 

na czas określony 

5 lata z 

dotychczasowym 

użytkownikiem. 

Grunt użyczany 

jest bezpłatnie na 

działalność 

statutową  

Ochotniczej 

Straży Pożarnej  

w Karczmiskach 

Pierwszych. 

2 Działka 

nr 122 o 

powierzchni 0,0900 

ha położona w 

Wolicy-Kolonia, 

obręb - 0014 

Wolica-Kolonia. 

 

KW 

LU1O/00032102/2 

Działka położona bezpośrednio przy drodze gminnej 

o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość gruntowa 

zabudowana budynkiem strażnicy OSP oznaczonym 

Nr 50A  W ewidencji gruntów działki posiadają 

wpisany użytek: Bz-tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

Nieruchomość zgodnie z 

obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Karczmiska położona jest w 

terenie usług publicznych. Teren w 

planie oznaczony symbolem T2UP. 

Umowa użyczenia 

na czas określony 

5 lata z 

dotychczasowym 

użytkownikiem. 

Grunt użyczany 

jest bezpłatnie na 

działalność 

statutową  

Ochotniczej 

Straży Pożarnej  

w Wolicy. 

3 Działka: nr 1106, 

o powierzchni 

0,6100 ha, położona 

w Karczmiskach 

Pierwszych, obręb - 

Użyczenie gruntu o wymiarach 6x20m². 

Działka położona bezpośrednio przy drodze gminnej 

o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość gruntowa 

zabudowana budynkiem urzędu gminy oznaczonym 

Nr 17  W ewidencji gruntów działki posiadają 

Nieruchomość ta zgodnie z 

obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Karczmiska położona jest w 

terenie usług publicznych. Teren w 

Umowa użyczenia 

na czas określony 

5 lata z 

dotychczasowym 

użytkownikiem. 

Grunt użyczany 

jest bezpłatnie na 

 rzecz 

dotychczasowego 

użytkownika tj, 



0007 Karczmiska 

Pierwsze. 

KW 

LU1O/00035691/8 

wpisany użytek: : inne tereny zabudowane- Bi. planie oznaczony symbolem A9UP. Lubelskiego 

Oddziału 

Okręgowego 

Polskiego 

Czerwonego 

Krzyża. 

4 Działka nr 606, 

o powierzchni 

0,6214 ha, położona 

w Karczmiskach 

Drugich , obręb – 

0008 Karczmiska 

Drugie. 

 

KW 

LU1O/00034983/5 

Użyczenie gruntu o wymiarach 6x20m². 

Działka położona jest przy ulicy Słonecznej w 

Karczmiskach Drugich bezpośrednio przy drodze 

gminnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość 

gruntowa niezabudowana. 

W ewidencji gruntów działka posiada wpisany 

użytek: Lzr-PsIV-grunty zakrzewione i zadrzewione 

na użytkach rolnych, Lzr-PsRIIIb- grunty 

zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych, 

PsIV-pastwiska trwałe, PsV-pastwiska trwałe 

 

Nieruchomość ta zgodnie z 

obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Karczmiska położona jest w 

terenie usług i sportu. Teren w planie 

oznaczony symbolem B16US. 

Umowa użyczenia 

na czas określony 

5 lata z 

dotychczasowym 

użytkownikiem. 

Grunt użyczany 

jest bezpłatnie na 

 rzecz 

dotychczasowego 

użytkownika tj, 

Lubelskiego 

Oddziału 

Okręgowego 

Polskiego 

Czerwonego 

Krzyża. 

5 Działka nr 349, 

o powierzchni 

0,0700 ha, położona 

w Głusku Dużym, 

obręb - 0003 

Głusko Duże. 

 

KW 

LU1O/00065677/3 

Użyczenie gruntu o wymiarach 6x20m². 

Działka położona jest przy bezpośrednio przy drodze 

powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość 

gruntowa niezabudowana. 

W ewidencji gruntów działka posiada wpisany 

użytek: ŁIV-łąki trwałe, RIVb-grunty orne 

Nieruchomość ta zgodnie z 

obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Karczmiska położona jest w 

terenie zabudowy usługowej. Teren 

w planie oznaczony symbolem 1U 

Umowa użyczenia 

na czas określony 

5 lata z 

dotychczasowym 

użytkownikiem. 

Grunt użyczany 

jest bezpłatnie na 

 rzecz 

dotychczasowego 

użytkownika tj, 

Lubelskiego 

Oddziału 

Okręgowego 

Polskiego 

Czerwonego 

Krzyża. 

6 Działka 

nr 122 o 

powierzchni 0,0900 

ha położona w 

Wolicy-Kolonia, 

obręb - 0014 

Wolica-Kolonia. 

 

KW 

LU1O/00032102/2 

 

Użyczenie gruntu o wymiarach 6x20m². 

Działka położona bezpośrednio przy drodze gminnej 

o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość gruntowa 

zabudowana budynkiem strażnicy OSP oznaczonym 

Nr 50A  W ewidencji gruntów działki posiadają 

wpisany użytek: Bz-tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

Nieruchomość zgodnie z 

obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Karczmiska położona jest w 

terenie usług publicznych. Teren w 

planie oznaczony symbolem T2UP . 

Umowa użyczenia 

na czas określony 

5 lata z 

dotychczasowym 

użytkownikiem. 

Grunt użyczany 

jest bezpłatnie na 

 rzecz 

dotychczasowego 

użytkownika tj, 

Lubelskiego 

Oddziału 

Okręgowego 

Polskiego 

Czerwonego 

Krzyża. 



7 Działka nr 482 o 

powierzchni 0,6300 

ha położona w 

Uściążu, obręb -

0011 Uściąż 

Kolonia  

 

KW 
LU1O/00030289/3 

Użyczenie gruntu o wymiarach 6x20m². 

Działka położona bezpośrednio przy drodze 

wojewódzkiej o nawierzchni asfaltowej. 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

szkoły oznaczonym Nr 112.  W ewidencji gruntów 

działki posiadają wpisany użytek: Bz-tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Nieruchomość ta zgodnie z 

obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Karczmiska położona jest w 

terenie zabudowy usług administracji 

publicznej, teren dróg publicznych 

klasy głównej. Teren w planie 

oznaczony symbolami UP6, KDG7 

Umowa użyczenia 

na czas określony 

5 lata z 

dotychczasowym 

użytkownikiem. 

Grunt użyczany 

jest bezpłatnie na 

 rzecz 

dotychczasowego 

użytkownika tj, 

Lubelskiego 

Oddziału 

Okręgowego 

Polskiego 

Czerwonego 

Krzyża. 

8 Działka nr 540/1 o 

powierzchni 0,2700 

ha położona w 

Słotwinach, obręb 

10-Słotwiny. 

  

KW 

LU1O/00045856/5 

Użyczenie gruntu o wymiarach 6x20m². 

Działka położona bezpośrednio przy drodze gminnej 

o nawierzchni asfaltowej. W ewidencji gruntów 

działki posiadają wpisany użytek: Br-RV-grunty 

rolne zabudowane 

Nieruchomość ta zgodnie z 

obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Karczmiska położona jest w 

terenie usług publicznych. Teren w 

planie oznaczony symbolem G2UP. 

Umowa użyczenia 

na czas określony 

5 lata z 

dotychczasowym 

użytkownikiem. 

Grunt użyczany 

jest bezpłatnie na 

 rzecz 

dotychczasowego 

użytkownika tj, 

Lubelskiego 

Oddziału 

Okręgowego 

Polskiego 

Czerwonego 

Krzyża. 

 

 

Wykaz nieruchomości umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karczmiska- zgodnie z art. 35 ust 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) na okres 21 dni - od dnia 11 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

 

Szczegółowe warunki użyczenia zostaną określone w umowie. 

 


