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Zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do: 
1. dzierżawy: 

- działka  nr  214/2  o pow. 0,1500 ha położona w Biskupowie, 
- działka nr 491/5 o pow. 0,9200 ha położona w Gierałcicach, 
- działka nr 485/2 o pow. 0,5300 ha położona w Gierałcicach, 
- działka nr 276/7 o pow. 0,1522 ha położona w Gierałcicach, 
- część działki nr 379 o pow. 1,8800 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 1,6200 ha) położona w Gierałcicach, 
- działka nr 120 o pow. 0,0900 ha położona w Gierałcicach, 
- działka nr 121 o pow. 0.0900 ha położona w Gierałcicach, 
- działka nr 315 o pow. 0,0600 ha położona w Gierałcicach, 
- część działki nr 47 o pow. 0,2900 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,2800 ha) położona w Wilamowicach Nyskich, 
- działka nr 39 o pow. 0,6300 ha położona w Wilamowicach Nyskich, 
- działka nr 44/2 o pow. 0,1600 ha położona w Wilamowicach Nyskich, 
- działka nr 49/3 o pow. 0,3200 ha położona w Bodzanowie, 
- działka nr 848/149 o pow. 0,2400 ha położona w Bodzanowie, 
- działka nr 848/48 o pow. 0,2300 ha położona w Bodzanowie, 
- działka nr 848/21 o pow. 0,2770 ha położona w Bodzanowie, 
- działka nr 588/7 o pow. 1,800 ha położona w Bodzanowie, 
- działka nr 587/9 o pow. 0,5700 ha położona Bodzanowie, 
- działka nr 587/14 o pow. 0,6700 ha położona w Bodzanowie, 
- część działki o pow. 0,3559 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,1779 ha) położona w Nowym Lesie, 
- część działki o pow. 0,3559 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,1780 ha) położona w Nowym Lesie, 
- działka nr 101/1 o pow. 0,0900 ha położona w Sławniowicach, 
- działka nr 133/8 o pow. 0,0900 ha położona w Sławniowicach, 
- część nr 352/1 o pow. 0,8500 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,6600 ha) położona w Burgrabicach, 
- część 47 o pow. 2,7700 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,1000 ha) położona w Nowym Świętowie, 
- działka nr 23/3 o pow. 0,2200 ha położona w Starym Lesie, 
- część działki nr 399/2 o pow. 0,0117 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0002 ha) położona w Starym Lesie, 
- część działki nr 5 o pow. 0,0700 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0400 ha) położona w Starym Lesie, 
- działka nr 44/3 o pow. 0,1200 ha położona w Charbielinie, 
- część działki nr 567/11 o pow. 0,1128 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0330 ha) położona w Konradowie, 
- działka nr 140/2 o pow. 0,1500 ha położona w Konradowie, 
- część działki nr 152/1 o pow. 0,0400 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0002 ha) położona w Suchej Kamienicy, 
- część działki nr 669 o pow. 0,0513 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0171 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 769/5 o pow. 0,2816 ha (powierzchnia  do wydzierżawienia 0,0060 ha) położona w Głuchołazach, 
- działka nr 708/6 o pow. 0,0356 ha położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 1135/16 o pow. 3,2932 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0200 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 769/5 o pow. 0,2816 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0589 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 669 o pow. 0,0513 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0171 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 7 o pow. 2,8242 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,4000 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 3 o pow. 1,5402 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,6658 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 766/42 o pow. 0,1424 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0118 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 766/42 o pow. 0,1424 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0118 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 766/42 o pow. 0,1424 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0118 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 766/42 o pow. 0,1424 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0118 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 766/42 o pow. 0,1424 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0118 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 766/42 o pow. 0,1424 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0078 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 1308 o pow. 0,2824 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0007 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 1308 o pow. 0,2824 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0016 ha) położona w Głuchołazach, 
- działka nr 193 o pow. 0,1530 ha położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 1379/2 o pow. 0,0765 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0450 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 333 o pow. 0,0491 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0250 ha) położona w Głuchołazach, 
- działka nr 340/4 o pow. 0,0625 ha położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 340/1 o pow. 0,0436 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0218 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 340/1 o pow. 0,0436 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0218 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 321 o pow. 0,0354 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0177 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 321 o pow. 0,0354 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0177 ha) położona w Głuchołazach, 
- działka nr 340/2 o pow. 0,0467 ha położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 10 o pow. 2,0834 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0500 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 1258/1 o pow. 0,0286 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0103 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 1258/1 o pow. 0,0286 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0128 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 544 o pow. 0,2177 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0001 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 1612/1 o pow. 0,4760 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0001 ha) położona w Głuchołazach, 



- część działki nr 1290/2 o pow. 0,6825 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0001 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 58 o pow. 0,5322 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0001 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 766/38 o pow. 0,0103 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0030 ha) położona w Głuchołazach, 
- część działki nr 122/1 o pow. 0,4681 ha (powierzchnia do wydzierżawienia 0,0017 ha) położona w Głuchołazach 
  
  

 

  
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (parter, pok. nr 4, tel. (077) 40 92 
112). Wykazy zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronie 
internetowej: bip.glucholazy.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


