
              Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  80/2021  

              Wójta Gminy Karczmiska  

                                                                                                                                                                                                       z dnia 12 listopada 2021 r. 

Wykaz nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Karczmiska, przeznaczonych do wydzierżawienia 

L.p Oznaczenie 

nieruchomości 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania 

Wysokość opłaty 

z tytułu 

dzierżawy 

Okres 

dzierżawy 

Forma dzierżawy 

 1 Działka nr 214, 

o powierzchni 

3,13 ha, 

położona w 

Zaborzu, obręb-

0016 Zaborze. 

 

KW 

LU1O/0004657

5/9 

Działka położona jest w Zaborzu 

bezpośrednio przy drodze gminnej. 

Nieruchomość gruntowa 

niezagospodarowana, niezabudowana, grunt 

rolny, w części las i nieużytki. Działka  

o kształcie prostokąta.  

W ewidencji gruntów działka posiada 

wpisany użytek: lasy LsV-0,45 ha, nieużytki 

N-0,14 ha, grunty orne RV-1,11 ha, grunty 

orne RVI-0,86 ha, grunty zadrzewione i 

zakrzewione na użytkach rolnych – Lzr-

RVI-0,04 ha, tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe Bz-0,53 ha. Do dzierżawy 

przeznacza się część nieruchomości o 

powierzchni 1,10 ha, grunty od strony 

północnej. 

Działka przeznaczona do dzierżawy. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Karczmiska nieruchomość położona jest  

w terenie usług publicznych i turystyki, 

terenie rolnym bez prawa zabudowy, 

terenie lasów i zadrzewień. Teren w planie 

oznaczony symbolami: E5UP, UT, RP, 

ZL.  

Nieruchomość wykorzystywana będzie na 

cele rolnicze. 

 

Na terenie przedmiotowej nieruchomości 

obowiązuje zakaz zabudowy w tym 

wszelkich naniesień trwale związanych  

z gruntem. 

Termin zagospodarowania zgodnie z 

umową. 

Wysokość 

czynszu 

dzierżawnego – 

zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 

72/2020 Wójta 

Gminy 

Karczmiska z 

dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie 

ustalenia 

minimalnych 

stawek z tytułu 

wynajmu i 

dzierżawy 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Karczmiska 

Umowa 

dzierżawy 

do 3 lat. 

Pisemny wniosek 

dzierżawcy. 

 

Szczegółowe warunki 

dzierżawy określi 

umowa stron. 

 

Nieruchomość 

zostanie 

wydzierżawiona w 

drodze przetargu w 

razie wpłynięcia co 

najmniej dwóch 

wniosków o 

wydzierżawienie. 

2 Działka nr 1661 

o powierzchni 

3,48 ha, 

położona w 

Karczmiskach 

Pierwszych, 

obręb – 0007 

Karczmiska 

Działka położona jest w Karczmiskach 

Pierwszych. Nieruchomość gruntowa 

niezabudowana, grunt rolny- łąki, las. 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej. W ewidencji gruntów działka 

posiada wpisany użytek: pastwiska trwałe  

Ps IV-2,0822 ha, grunty zadrzewione i 

zakrzewione na użytkach rolnych PsVI-

Działka przeznaczona do dzierżawy. 

Nieruchomość zgodnie z obowiązującym 

miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Karczmiska 

położona jest w terenie przeznaczonym 

pod użytki zielone, teren lasów  

i zadrzewień, teren urządzeń wodnych. 

Teren w planie oznaczony symbolem ZZ, 

Wysokość 

czynszu 

dzierżawnego – 

zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 

72/2020 Wójta 

Gminy 

Karczmiska z 

Umowa 

dzierżawy 

do 3 lat. 

Pisemny wniosek 

dzierżawcy. 

 

Szczegółowe warunki 

dzierżawy określi 

umowa stron. 

 

Nieruchomość 



Pierwsze. 

 

KW 

LU1O/0003084

9/6 

1,1138 ha, lasy LVI-0,2840 ha. 

Do dzierżawy przeznacza się część 

nieruchomości o powierzchni 2,0822 ha 

ZL, A 35 WS. 

Nieruchomość wykorzystywana będzie na 

cele rolnicze. 

 

Na terenie przedmiotowej nieruchomości 

obowiązuje zakaz zabudowy w tym 

wszelkich naniesień trwale związanych z 

gruntem. 

Termin zagospodarowania zgodnie z 

umową. 

dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie 

ustalenia 

minimalnych 

stawek z tytułu 

wynajmu i 

dzierżawy 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Karczmiska. 

zostanie 

wydzierżawiona w 

drodze przetargu w 

razie wpłynięcia co 

najmniej dwóch 

wniosków o 

wydzierżawienie. 

3 Działka nr 

310/2, 

o powierzchni 

0,1106 ha, 

położona w 

Karczmiskach 

Drugich, obręb - 

0008 

Karczmiska 

Drugie. 

 

Brak KW 

Nieruchomość położona w Karczmiskach 

Drugich, bezpośrednio przy drodze 

powiatowej o nawierzchni asfaltowej.  

W ewidencji gruntów działka posiada 

wpisany użytek: grunty rolne RIIIa– 

0,0961ha, R IIIb– 0,0145 ha. 

 

Działka przeznaczona do dzierżawy. 

Nieruchomość ta zgodnie  

z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Karczmiska położona jest w terenie 

przeznaczonym pod zabudowę 

mieszkaniową zagrodową. Teren w planie 

oznaczony symbolem MR. 

Nieruchomość wykorzystywana będzie na 

cele rolnicze. 

 

Na terenie przedmiotowej nieruchomości 

obowiązuje zakaz zabudowy w tym 

wszelkich naniesień trwale związanych z 

gruntem. 

Termin zagospodarowania zgodnie z 

umową. 

Wysokość 

czynszu 

dzierżawnego – 

zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 

72/2020 Wójta 

Gminy 

Karczmiska z 

dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie 

ustalenia 

minimalnych 

stawek z tytułu 

wynajmu i 

dzierżawy 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Karczmiska 

Umowa 

dzierżawy 

do 3 lat. 

Pisemny wniosek 

dzierżawcy. 

 

Szczegółowe warunki 

dzierżawy określi 

umowa stron.  

 

Nieruchomość 

zostanie 

wydzierżawiona w 

drodze przetargu w 

razie wpłynięcia co 

najmniej dwóch 

wniosków o 

wydzierżawienie. 

4 Działka nr  

2135/1,  

o powierzchni 

0,0600 ha, 

położona  

w Karczmiskach 

Pierwszych, 

obręb – 0007 

Karczmiska 

Nieruchomość położona w Karczmiskach 

Pierwszych, bezpośrednio przy drodze 

powiatowej o nawierzchni asfaltowej.  

W ewidencji gruntów działka posiada 

wpisany użytek: grunty rolne RIVa-0,06 ha. 

 

Działka przeznaczona do dzierżawy. 

Nieruchomość ta zgodnie  

z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Karczmiska położona jest w terenie 

przeznaczonym pod zabudowę 

mieszkaniową zagrodową. Teren w planie 

oznaczony symbolem MR 

Nieruchomość wykorzystywana będzie na 

Wysokość 

czynszu 

dzierżawnego – 

zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 

72/2020 Wójta 

Gminy 

Karczmiska z 

dnia 30 grudnia 

Umowa 

dzierżawy 

do 3 lat. 

Pisemny wniosek 

dzierżawcy. 

 

Szczegółowe warunki 

dzierżawy określi 

umowa stron. 

 

Nieruchomość 

zostanie 



Pierwsze. 

 

KW 

LU1O/0003084

9/6 

 

cele rolnicze. 

 

Na terenie przedmiotowej nieruchomości 

obowiązuje zakaz zabudowy w tym 

wszelkich naniesień trwale związanych z 

gruntem. 

Termin zagospodarowania zgodnie z 

umową. 

2020 r. w sprawie 

ustalenia 

minimalnych 

stawek z tytułu 

wynajmu i 

dzierżawy 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Karczmiska 

wydzierżawiona w 

drodze przetargu w 

razie wpłynięcia co 

najmniej dwóch 

wniosków o 

wydzierżawienie.. 

5 Działka nr 

3502/3,  

o powierzchni 

0,4739 ha, 

położona w 

Karczmiskach 

Pierwszych, 

zabudowana 

budynkiem hali 

sportowej o 

powierzchni 

zabudowy     

1490,4 m², pow. 

użytkowej  

1755,0 m² wraz 

z 

wyposażeniem. 

KW 

LU1O/0006922

4/1 

 

 

 

 

 

Nieruchomość położona w Karczmiskach 

Pierwszych, bezpośrednio przy drodze 

wojewódzkiej o nawierzchni asfaltowej.  

W ewidencji gruntów działka posiada 

wpisany użytek: inne tereny zabudowane Bi-

0,4739 ha. 

Nieruchomość przeznaczona do 

dzierżawy. 

Nieruchomość ta zgodnie  

z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Karczmiska położona jest w terenie 

przeznaczonym pod usługi administracji 

publicznej. Teren w planie oznaczony 

symbolem UP3. 

Działka jest zabudowana budynkiem hali 

sportowej o powierzchni zabudowy  

1490,4 m², pow. użytkowej  1755,0 m², 

ogrodzona, utwardzona,  

z urządzonym parkingiem. 

Budynek przeznaczony na realizację zadań 

mających na celu zaspokojenie potrzeb 

wspólnoty samorządowej. 

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona  

z przeznaczeniem na działalność 

kulturalną i sportową. 

Dzierżawca zobowiązuje się 

wykorzystywać potencjał hali sportowej  

w celu uzyskiwania dochodów z jej najmu 

bądź udostępniania podmiotom trzecim. 

 

Termin zagospodarowania zgodnie z 

umową. 

 

Wysokość 

czynszu 

dzierżawnego – 

zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 

72/2020 Wójta 

Gminy 

Karczmiska z 

dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie 

ustalenia 

minimalnych 

stawek z tytułu 

wynajmu i 

dzierżawy 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Karczmiska 

Umowa 

dzierżawy 

na okres 5 

lat. 

Szczegółowe warunki 

dzierżawy określi 

umowa stron. 

 

Nieruchomość 

przeznaczona do 

dzierżawy w trybie 

przetargowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Działka nr 3499,  Nieruchomość położona w Karczmiskach Działka przeznaczona do dzierżawy. Wysokość Umowa Szczegółowe warunki 



o powierzchni 

0,1390 ha, 

położona w 

Karczmiskach 

Pierwszych, 

niezabudowana.  

KW 

LU1O/0003569

1/8 

 

Pierwszych. Działka posiada bezpośredni 

dostęp do drogi gminnej.  

W ewidencji gruntów działka posiada 

wpisany użytek: grunty orne: RIVa – 0,1204 

ha, RIVb – 0,0186 ha. 

Działka częściowo zakrzewiona, wymaga 

niwelacji terenu. 

Nieruchomość ta zgodnie  

z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Karczmiska położona jest w terenie 

urządzeń odprowadzania i oczyszczania 

ścieków, teren urządzeń gospodarki 

komunalnej na którym dopuszcza się 

usługi komercyjne. Teren w planie 

oznaczony symbolem TK/B.UC. 

 

Termin zagospodarowania zgodnie z 

umową. 

 

czynszu 

dzierżawnego – 

zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 

72/2020 Wójta 

Gminy 

Karczmiska z 

dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie 

ustalenia 

minimalnych 

stawek z tytułu 

wynajmu i 

dzierżawy 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Karczmiska 

dzierżawy 

na okres 

10 lat. 

dzierżawy określi 

umowa stron. 

 

Nieruchomość 

przeznaczona do 

dzierżawy w trybie 

przetargowym 

7 Działka nr 

1107/13,  

o powierzchni 

0,2842 ha, 

położona w 

Karczmiskach 

Pierwszych, 

zabudowana jest 

parterowym, 

murowanym 

budynkiem 

warsztatowo-

garażowym o 

powierzchni 

użytkowej 

706,30 m². Do 

dzierżawy 
przeznaczony 

budynek o 

powierzchni 

549,30 m². 

Nieruchomość położona w Karczmiskach 

Pierwszych. Działka posiada bezpośredni 

dostęp do drogi gminnej.  

W ewidencji gruntów działka posiada 

wpisany użytek: inne tereny zabudowane Bi-

0,2842 ha. 

Działka przeznaczona do dzierżawy. 

Nieruchomość ta zgodnie  

z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Karczmiska położona jest w terenie 

przeznaczonym pod teren usług 

publicznych. Teren w planie oznaczony 

symbolem UP. 

Działka jest zabudowana budynkiem 

warsztatowo-garażowym o powierzchni 

użytkowej 706,30 m², utwardzona,  

z urządzonym parkingiem. 

Budynek przeznaczony na realizację zadań 

w zakresie dróg publicznych i 

infrastruktury drogowej oraz 

przedsięwzięć z zakresu gospodarki 

komunalnej zaspokających zbiorowe 

potrzeby wspólnoty samorządowej.   

 

Termin zagospodarowania zgodnie z 

umową. 

Wysokość 

czynszu 

dzierżawnego – 

zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 

72/2020 Wójta 

Gminy 

Karczmiska z 

dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie 

ustalenia 

minimalnych 

stawek z tytułu 

wynajmu i 

dzierżawy 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Karczmiska 

Umowa 

dzierżawy 

do 3 lat. 

Pisemny wniosek 

dzierżawcy. 

 

Szczegółowe warunki 

najmu określi umowa 

stron. 

 

Nieruchomość 

przeznaczona do 

dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym 



KW 

LU1O/0006642

3/5 

  

 

 

8 Działka nr 

1107/2,  

o powierzchni 

0,2578 ha, 

położona w 

Karczmiskach 

Pierwszych, 

niezabudowana. 

Do dzierżawy 

przeznaczono 

300 m².  

KW 

LU1O/0006642

3/5 

 

Nieruchomość położona w Karczmiskach 

Pierwszych. Działka posiada bezpośredni 

dostęp do drogi gminnej wewnętrznej.  

W ewidencji gruntów działka posiada 

wpisany użytek: grunty rolne zabudowane 

Br-RIVa – 0,2578 ha. 

Działka przeznaczona do dzierżawy. 

Nieruchomość ta zgodnie  

z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Karczmiska położona jest w terenie 

przeznaczonym pod teren usług 

publicznych. Teren w planie oznaczony 

symbolem UP. 

Nieruchomość przeznaczona na realizację 

zadań w zakresie dróg publicznych i 

infrastruktury drogowej oraz 

przedsięwzięć z zakresu gospodarki 

komunalnej zaspokających zbiorowe 

potrzeby wspólnoty samorządowej. 

Termin zagospodarowania zgodnie z 

umową. 

Wysokość 

czynszu 

dzierżawnego – 

zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 

72/2020 Wójta 

Gminy 

Karczmiska z 

dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie 

ustalenia 

minimalnych 

stawek z tytułu 

wynajmu i 

dzierżawy 

nieruchomości 

stanowiących 

własność Gminy 

Karczmiska. 

Umowa 

dzierżawy 

do 3 lat. 

Pisemny wniosek 

najemcy. 

 

Szczegółowe warunki 

najmu określi umowa 

stron. 

 

Nieruchomość 

przeznaczona do 

dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym 

     

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

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

 

 

 

Wójt Gminy Karczmiska  

/-/  

Janusz Goliszek 
 


