
Miejscowosć Nr działki Powierzchnia                     
[ha]

Opis Przeznaczenie wg MPZP

Brynica Mokra 414/4 1,5826 Nieruchomość rolna
Tereny rolne oraz w niewielkiej części teren zabudowy zagrodowej, tereny 

dróg publicznych i teren infrastruktury technicznej-gazownictwo

Caców 312/2 0,1900 Nieruchomość gruntowa zabudowana Teren zabudowy zagrodowej oraz w niewielkiej części tereny dróg publicznych

Caców 333/1 0,3000 Nieruchomość gruntowa niezabudowana Teren zabudowy zagrodowej oraz w niewielkiej części tereny dróg publicznych

Chycza - Brzóstki 24 0,2288 Nieruchomość rolna Tereny rolne

Chycza - Brzóstki 25 0,2815 Nieruchomość rolna Tereny rolne

Chycza - Brzóstki 26 0,2591 Nieruchomość rolna Tereny rolne

Chycza - Brzóstki 27 0,2627 Nieruchomość rolna Tereny rolne

Chycza - Brzóstki 47/3 0,5125 Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Teren zabudowy zagrodowej i w niewielkiej części tereny dróg publicznych i 

tereny rolne

Chycza - Brzóstki 150/1 0,5908 Nieruchomość rolna Tereny rolne

Cierno-Żabieniec 74 ok. 0,9000
(część zabudowana budynkiem dawnej szkoły) 

Nieruchomość gruntowa zabudowana
Tereny usług publicznych

Deszno 182 0,4100 Nieruchomość gruntowa zabudowana Teren zabudowy zagrodowej i tereny rolne

Deszno 183 0,4100 Nieruchomość gruntowa niezabudowana Teren zabudowy zagrodowej i tereny rolne

Deszno 695 0,4800 Nieruchomość rolna
Teren zabudowy zagrodowej i tereny obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych, ogrodniczych

Deszno 985/1 0,2600 Nieruchomość rolna Teren zabudowy zagrodowej

Deszno 992/2 0,2700 Nieruchomość gruntowa niezabudowana Teren zabudowy zagrodowej i częściowo w terenach zieleni parkowej

Deszno 111 2,5000 Nieruchomość rolna Tereny rolne

Deszno 167 2,0000 Nieruchomość rolna
Tereny rolne, tereny rolne poza granicą strefy ochronej elektrowni, tereny 

rolne w granicy strefy ochronnej elektrowni

Deszno 168 1,6000 Nieruchomość rolna
Tereny rolne, tereny rolne poza granicą strefy ochronej elektrowni, tereny 

rolne w granicy strefy ochronnej elektrowni

Deszno 169 1,2300 Nieruchomość rolna
Tereny rolne, tereny rolne poza granicą strefy ochronej elektrowni, tereny 

rolne w granicy strefy ochronnej elektrowni

Deszno 170 1,2600 Nieruchomość rolna
Tereny rolne, tereny rolne poza granicą strefy ochronej elektrowni, tereny 

rolne w granicy strefy ochronnej elektrowni

Deszno 1002/2 0,2486 Nieruchomość gruntowa niezabudowana Teren zabudowy zagrodowej

Deszno 1003 1,0300 Nieruchomość rolna Teren zabudowy zagrodowej i tereny rolne

Jaronowice 167 0,2162 Nieruchomość gruntowa niezabudowana Teren zabudowy zagrodowej

Nagłowice 1052/1 2,4781 Nieruchomoć gruntowa niezabudowana Tereny usług komercyjnych uciążliwych, tereny dróg wewnętrznych

Nagłowice 1052/2 0,1600 Nieruchomość gruntowa zabudowana Tereny usług komercyjnych uciążliwych

Nagłowice 1114 0,7622 Nieruchomość rolna Tereny rolne

Nagłowice 1212 0,5143 Nieruchomość rolna Tereny rolne

Nagłowice 1213 0,8555 Nieruchomość rolna Tereny rolne i w niewielkiej części tereny zabudowy zagrodowej

Nagłowice 860/2 0,1428 Nieruchomość gruntowa niezabudowana tereny zabudowy jednorodzinnej

Nagłowice 860/4 0,1278 Nieruchomość gruntowa niezabudowana tereny zabudowy jednorodzinnej

Nagłowice 860/5 0,1283 Nieruchomość gruntowa niezabudowana tereny zabudowy jednorodzinnej

Nagłowice 860/6 0,1287 Nieruchomość gruntowa niezabudowana tereny zabudowy jednorodzinnej

Nagłowice 860/7 0,1887 Nieruchomość gruntowa niezabudowana tereny zabudowy jednorodzinnej

Trzciniec 695 0,2700 Nieruchomośc gruntowa niezabudowana teren zabudowy zagrodowej

Trzciniec 694/1 3,2403 Nieruchomośc gruntowa niezabudowana
tereny leśne i częściowo tereny obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów

Warzyn Drugi 376/3 0,1300 Nieruchomośc gruntowa niezabudowana teren zabudowy zagrodowej

Warzyn Pierwszy 623/1 0,1200 Nieruchomość gruntowa zabudowana teren zabudowy zagrodowej i w niewielkiej części tereny leśne

Zdanowice 244 1,9100 Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Tereny rolne, tereny dróg publicznych, tereny wód powierzchniowych 

śródlądowych

INFORMACJA 

Wójt Gminy Nagłowice informuje, że Gmina Nagłowice posiada w zasobie nieruchomości, które mogłyby zostać przeznaczone do sprzedaży. Osoby zainteresowane zakupem 

poszczególnych nieruchomości proszone są o pisemne zgłaszanie do Urzędu Gminy w Nagłowicach, w terminie do 31 marca 2022r, chęć zakupu nieruchomości .


