
Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2020 

Wójta Gminy Karczmiska 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczmiska przeznaczonych do użyczenia 
 

 
Oznaczenie  nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób jej zagospodarowania 

Okres użyczenia Uwagi 

Część działki o powierzchni 120 m
2
 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1186, 

położonej w jednostce ewidencyjnej 

061203_ Karczmiska, w obrębie 

ewidencyjnym 0002 Chodlik, dla której 

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą nr LU1O/00068835/0. 

Nieruchomość położona 

bezpośrednio przy drodze 

powiatowej o nawierzchni 

gruntowej, niezabudowana, 

w sąsiedztwie Grodziska 

Archeologicznego.   

Zgodnie z zapisami MPZP 

Gminy Karczmiska 

nieruchomość stanowi teren 

użytków zielonych, symbol 

ZZ. Położona jest na 

obszarze o wartościach 

zabytkowych, 

proponowanych do ochrony 

planistycznej. 

Umowa 

użyczenia na czas 

określony 8 lat z 

Lokalną Grupą 

Działania 

„Owocowy 

Szlak” w Opolu 

Lubelskim. 

Nieruchomość użyczana jest 

bezpłatnie z przeznaczeniem 

do realizacji przedsięwzięcia 

pn. Budowa infrastruktury 

turystycznej na szlakach 

rowerowych praz promocja 

turystyki rowerowej. 

Część działki o powierzchni 120 m
2
 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 941, 

położonej w jednostce ewidencyjnej 

061203_ Karczmiska, w obrębie 

ewidencyjnym 0007 Karczmiska, dla 

której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą nr LU1O/00004940/3.. 

Nieruchomość położona 

bezpośrednio przy drodze 

gminnej o nawierzchni 

asfaltowej, niezabudowana.   

Zgodnie z zapisami MPZP 

Gminy Karczmiska 

nieruchomość stanowi teren 

usług sportu i rekreacji, 

symbol US2. 

Umowa 

użyczenia na czas 

określony 8 lat z 

Lokalną Grupą 

Działania 

„Owocowy 

Szlak” w Opolu 

Lubelskim. 

Nieruchomość użyczana jest 

bezpłatnie z przeznaczeniem 

do realizacji przedsięwzięcia 

pn. Budowa infrastruktury 

turystycznej na szlakach 

rowerowych praz promocja 

turystyki rowerowej. 

Część działki o powierzchni 120 m
2
 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 

1107/2, położonej 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/00066423/5.. 

Nieruchomość położona w 

centrum miejscowości 

Karczmiska Pierwsze, w 

sąsiedztwie Zespołu 

Dworsko – Parkowego.   

Zgodnie z zapisami MPZP 

Gminy Karczmiska 

nieruchomość stanowi teren 

usług publicznych, symbol 

A2UP. 

Umowa 

użyczenia na czas 

określony 8 lat z 

Lokalną Grupą 

Działania 

„Owocowy 

Szlak” w Opolu 

Lubelskim. 

Nieruchomość użyczana jest 

bezpłatnie z przeznaczeniem 

do realizacji przedsięwzięcia 

pn. Budowa infrastruktury 

turystycznej na szlakach 

rowerowych praz promocja 

turystyki rowerowej. 

 

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 05 stycznia 2021 r. do dnia 25 stycznia 2021 r. Szczegółowe warunki użyczenia zostaną określone w umowie. 


