
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2021 

Wójta Gminy Karczmiska 

z dnia 08 kwietnia 2021 r. 

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczmiska przeznaczonych do wydzierżawienia 
 

 
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 

3499 o powierzchni 0,1390 ha, położona w 

jednostce ewidencyjnej 061203_ 

Karczmiska, w obrębie ewidencyjnym 0007 

Karczmiska Pierwsze, dla której Sąd 

Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą nr LU1O/00035691/8. 

 

 

Nieruchomość położona 

bezpośrednio prze drodze gminnej 

o nawierzchni asfaltowej, teren 

niezagospodarowany, zadrzewiony, 

na którym znajdowała się była 

oczyszczalnia ścieków (widoczne 

pozostałości fundamentów); w 

ewidencji gruntów działka posiada 

wpisany użytek: grunty orne  RIVa 

– 0,1204 ha i RIVb – 0,0186 ha. 

Zgodnie z zapisami MPZP 

Gminy Karczmiska 

nieruchomość położona jest na 

terenie urządzeń 

odprowadzania i oczyszczania 

ścieków, terenie urządzeń 

gospodarki komunalnej, na 

którym dopuszcza się m.in. 

usługi komercyjne, 

oznaczonym symbolami – TK, 

UC.  

Termin zagospodarowania – 

zgodnie z umową. 

Uchwałą Nr 

XXIX/154/2021 Rady 

Gminy Karczmiska z dnia 

30 marca 2021 r. 

nieruchomość 

przeznaczona do 

wydzierżawienia na okres 

10 lat. 

Nieruchomość 

wydzierżawiana w 

drodze przetargu.  

Wysokość czynszu 

dzierżawnego – zgodnie 

z Zarządzeniem Nr 

72/2020 Wójta Gminy 

Karczmiska z dnia 30 

grudnia 2020 r. w 

sprawie ustalenia 

minimalnych stawek 

czynszu z tytułu 

wynajmu i dzierżawy 

nieruchomości 

stanowiących własność 

Gminy Karczmiska.  

Cena sprzedaży – nie 

dotyczy. Ciężary i 

ograniczenia, 

zobowiązania: brak. 

 

Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 

539 o powierzchni 0,9862 ha, położona w 

jednostce ewidencyjnej 061203_ 

Karczmiska, w obrębie ewidencyjnym 0010 

Słotwiny, dla której Sąd Rejonowy w 

Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

LU1O/00032100/8. 

Nieruchomość położona 

bezpośrednio prze drodze gminnej 

o nawierzchni asfaltowej, 

zabudowana budynkiem oraz 

infrastrukturą wygaszonej szkoły 

podstawowej; w ewidencji gruntów 

działka posiada wpisany użytek: 

inne tereny zabudowane – Bi. 

Zgodnie z zapisami MPZP 

Gminy Karczmiska 

nieruchomość położona jest na 

terenie usług publicznych – 

oznaczonym symbolem – G1 

UP.  

Termin zagospodarowania – 

zgodnie z umową. 

Uchwałą Nr 

XXIX/155/2021 Rady 

Gminy Karczmiska z dnia 

30 marca 2021 r. 

nieruchomość 

przeznaczona do 

wydzierżawienia na okres 

10 lat. 

Nieruchomość 

wydzierżawiana w 

drodze przetargu.  

Wysokość czynszu 

dzierżawnego – zgodnie 

z Zarządzeniem Nr 

72/2020 Wójta Gminy 

Karczmiska z dnia 30 

grudnia 2020 r. w 



sprawie ustalenia 

minimalnych stawek 

czynszu z tytułu 

wynajmu i dzierżawy 

nieruchomości 

stanowiących własność 

Gminy Karczmiska.  

Cena sprzedaży – nie 

dotyczy. Ciężary i 

ograniczenia, 

zobowiązania: brak. 

 

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 wydzierżawienia zostaną określone w umowach. 


