
              Załącznik nr  2 do Zarządzenia Nr  80/2021  

              Wójta Gminy Karczmiska 

              z dnia 12 listopada 2021 r. 

Wykaz nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Karczmiska, przeznaczonych do wynajmu 

L.p Oznaczenie 

nieruchomości 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania 

Wysokość opłaty 

z tytułu najmu 

Okres 

najmu 

Forma najmu 

1 Działka nr 

1108/2 o 

powierzchni 

3,86 położona w 

Karczmiskach 

Pierwszych. 

Powierzchnia 

przeznaczona do 

wynajmu 3,5 m² 

KW 

LU1O/0003554

2/9 

Nieruchomość położona w Karczmiskach 

Pierwszych. Działka posiada bezpośredni 

dostęp do drogi wojewódzkiej.  

 

Działka przeznaczona do wynajmu pod 

tablice reklamowe. 

1000 zł 

Czynsz płatny jest 

jednorazowo do 

30 września 

każdego roku. 

Umowa 

dzierżawy 

na okres 5 

lat 

Szczegółowe warunki 

najmu określi umowa 

stron. 

 

Nieruchomość 

przeznaczona do 

wynajmu w trybie 

bezprzetargowym 

2 Działka nr 

3502/4 o 

powierzchni 

0,6314 położona 

w Karczmiskach 

Pierwszych. 

Powierzchnia 

przeznaczona do 

wynajmu 3,5 m² 

KW 

LU1O/0003569

1/8 

Nieruchomość położona w Karczmiskach 

Pierwszych. Działka posiada bezpośredni 

dostęp do drogi gminnej. 

Działka przeznaczona do wynajmu pod 

tablice reklamowe. 

1000 zł 

Czynsz płatny jest 

jednorazowo do 

30 września 

każdego roku. 

Umowa 

dzierżawy 

na okres 5 

lat 

Szczegółowe warunki 

najmu określi umowa 

stron. 

 

Nieruchomość 

przeznaczona do 

wynajmu w trybie 

bezprzetargowym 

3 Działka nr 1106 

o powierzchni 

0,6042 położona 

w Karczmiskach 

Nieruchomość położona w Karczmiskach 

Pierwszych. Działka posiada bezpośredni 

dostęp do drogi gminnej. 

Działka przeznaczona do wynajmu pod 

tablice reklamowe. 

1000 zł 

Czynsz płatny jest 

jednorazowo do 

30 września 

Umowa 

dzierżawy 

na okres 5 

lat 

Szczegółowe warunki 

najmu określi umowa 

stron. 

 



Pierwszych. 

Powierzchnia 

przeznaczona do 

wynajmu 3,5 m² 

KW 

LU1O/0003569

1/8 

każdego roku. Nieruchomość 

przeznaczona do 

wynajmu w trybie 

bezprzetargowym 

 

Wykaz zostaje zamieszczony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni - od dnia 15 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r. 

Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest określony. 

Zmiana wysokości czynszu będzie dokonywana na piśmie z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartego w umowie. 

 

 

Wójt Gminy Karczmiska  

/-/  

Janusz Goliszek 

 


