
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2021 

Wójta Gminy Karczmiska 

z dnia 08 kwietnia 2021 r. 

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczmiska przeznaczonych do użyczenia 
 

 
Oznaczenie  nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie 

nieruchomości  

i termin jej 

zagospodarowania 

Informacje o 

przeznaczeniu do 

zbycia lub oddania w 

użytkowanie, najem, 

dzierżawę lub 

użyczenie 

Uwagi 

Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 

347 o powierzchni 0,07 ha, położona w 

jednostce ewidencyjnej 061203_ 

Karczmiska, w obrębie ewidencyjnym 0003 

Głusko Duże, dla której Sąd Rejonowy w 

Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

LU1O/00065677/3. 

Nieruchomości położone bezpośrednio prze 

drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, 

zabudowane budynkiem garażu OSP w 

Głusku, w ewidencji gruntów działki 

posiadają wpisany użytek: grunty 

zadrzewione i zakrzaczone na użytkach 

rolnych Lzr-RIVb – 0,01 ha, łąki trwałe  ŁIV 

– 0,06 ha. 

Zgodnie z zapisami 

MPZP Gminy 

Karczmiska 

nieruchomości położone 

są  na terenie zabudowy 

usługowej, oznaczonej 

symbolem 1U, z 

dopuszczeniem realizacji 

zabudowy usług 

administracji publicznej 

oraz usług związanych z 

funkcjonowaniem remizy 

strażackiej.  Termin 

zagospodarowania – 

zgodnie z umową. 

Zgodnie z umową 

użyczenia na czas 

określony 10 lat. 

Nieruchomości 

użyczane są bezpłatnie 

na działalność statutową 

OSP w Głusku. 

Wysokość czynszu – nie 

dotyczy. Cena sprzedaży 

– nie dotyczy. Ciężary i 

ograniczenia, 

zobowiązania: brak. 

 
Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 

348 o powierzchni 0,07 ha, położona w 

jednostce ewidencyjnej 061203_ 

Karczmiska, w obrębie ewidencyjnym 0003 

Głusko Duże, dla której Sąd Rejonowy w 

Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

LU1O/00065677/3. 

Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 

349 o powierzchni 0,07 ha, położona w 

jednostce ewidencyjnej 061203_ 

Karczmiska, w obrębie ewidencyjnym 0003 

Głusko Duże, dla której Sąd Rejonowy w 

Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

LU1O/00065677/3. 

Nieruchomość położona bezpośrednio prze 

drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, 

zabudowana budynkiem garażu OSP w 

Głusku, w ewidencji gruntów działka posiada 

wpisany użytek: grunty zadrzewione i 

zakrzaczone na użytkach rolnych Lzr-RIVb – 

0,01 ha, łąki trwałe ŁIV – 0,05 ha, grunty 

orne RIVb – 0,01 ha. 

 

Wykaz nieruchomości podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Karczmiska 

na okres 21 dni, tj. od dnia 08 kwietnia 2021 r. do dnia 29 kwietnia 2021 r. Szczegółowe warunki użyczenia zostaną określone w umowie. 


