
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2021 

Wójta Gminy Karczmiska 

z dnia 08 kwietnia 2021 r. 

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczmiska przeznaczonych do zbycia 
 

 
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 nr 370/2 o 

powierzchni 0,2368 ha, 

położona w jednostce 

ewidencyjnej 061203_ 

Karczmiska, w obrębie 

ewidencyjnym 0008 

Karczmiska Drugie, dla 

której Sąd Rejonowy w 

Opolu Lubelskim IV 

Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą nr 

LU1O/00051796/2. 

 

 

Nieruchomość jest działką udziałową, w części 

2/12 należy do Gminy Karczmiska, w pozostałej 

części do osób prywatnych. Przedmiotem 

sprzedaży jest zbycie udziału we współwłasności 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Karczmiska.   

Nieruchomość gruntowa zabudowana, zakres 

ceny obejmuje 2/12 części całej wartości 

nieruchomości łącznie z zabudowaniami. Działka 

położona pomiędzy drogami gminnymi – ul. 

Starowiejską a ul. Wesołą. Działka o kształcie 

foremnym, teren z niewielkim spadkiem i ze 

skarpą od strony ul. Starowiejskiej. W ewidencji 

gruntów działka posiada wpisany użytek: grunty 

rolne zabudowane BRPsII – 0,0649 ha, BrPs III – 

0,1651 ha, BrPs IV – 0,0068 ha.  

Zgodnie z zapisami MPZP 

Gminy Karczmiska 

nieruchomość położona jest na 

terenie przeznaczonym pod 

zabudowę mieszkaniową 

zagrodową, oznaczonym 

symbolem – MR.  

 

Termin zagospodarowania nie 

jest określony. 

Uchwałą Nr XLV/248/2018 

Rady Gminy Karczmiska z 

dnia 23 maja 2018  r. 

nieruchomość 

przeznaczona do zbycia. 

Nieruchomość zbywana 

w trybie 

bezprzetargowym 

zgodnie z art. 37 ust. 2 

pkt 9 ustawy o 

gospodarce 

nieruchomościami. Cena 

sprzedaży – 5933 zł. 

Ciężary i ograniczenia, 

zobowiązania: brak. 

Termin do złożenia 

wniosku przez osoby, 

którym przysługuje 

pierwszeństwo w 

nabyciu nieruchomości 

na podstawie art. 34 ust. 

1 pkt 1 i pkt 2 w/w 

ustawy: 28 maja 2021 r. 

 

Cena sprzedaży nie obejmuje należności podatkowych, które zostaną doliczone w obowiązującej wysokości do ceny nieruchomości w dniu sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.). 

 

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 zbycia  zostaną określone w protokole uzgodnień. 


