
Szczegółowych informacji na temat ofert umieszczonych w harmonogramie można uzyskać w:

OGÓŁEM
[ha]

w tym UR
[ha]

1.
03.01.2019

12.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

Bronowice/
Trzebiela/
dz. 167/4

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP nieruchomość o przeznaczeniu- 
E5- ekologia: obszar rolniczej przestrzeni 
produjcyjnej(pola) wyłączony z zabudowy.

0,1784 0,1784 3 780,00 zł

2.
03.01.2019

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/
Witoszyn/
Wymiarki/
dz. 356/6

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana
W SUiKZP nieruchomość o przeznaczeniu- 

strefa upraw polowych.
0,2500 0,2500 3 840,00 zł

3.
03.01.2019

13.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/
Żytowań/
Gubin/

dz. 96/24

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP nieruchomość o przeznaczeniu- 
grunty pozostające w dotychczasowym 

użtkowaniu rolniczym.
0,1549 0,1549 6 900,00 zł

4.
08.01.2019

8:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                                              

CHEŁMICA/ 
Tuplice/                              

342

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka położona jest na 
obszarze osadnictwa wiejskiego/ strefa 

zorganizowanej działalności 
inwestycyjnej. 

0,1700 0,1700 12 800,00 zł

5.
08.01.2019

9:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żagański/                                              

SUCHA DOLNA/ 
Niegosławice/                             

43

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka położona jest na 
terenach o walorach dla lokalizacji 
funkcji mieszkaniowo-usługowej

0,6400 0,6400 42 900,00 zł

RODZAJ I CHARAKTER 

NIERUCHOMOŚCI
ATRYBUTY NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNIA
CENA WYWOŁAWCZA

[zł]

1. KOWR Filia Zielona Góra
   ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra
   tel. 68 329 33 73, 329 33 79
   e-mail: barbara.wojtowicz@kowr.gov.pl ; edyta.karpinska@kowr.gov.pl; 

2. Sekcji Zamiejscowej KOWR w Popęszycach
   Popęszyce, 67-124 Nowe Miasteczko
   tel. 68 388 82 02
   e-mail: lukasz.olewinski@kowr.gov.pl; 
   biurze Sekcji Zamiejscowej w Sławie
   ul. H. Pobożnego 1, 67-410 Sława
   tel. 68 356 64 33
   e-mail: renata.malawska@kowr.gov.pl; bartosz.malart@kowr.gov.pl

3. Sekcji Zamiejscowej KOWR w Lubsku
   ul. 3-go Maja 3, 68-300 Lubsko
   tel. 68 372 14 42, 372 15 22
   e-mail: wlodzimierz.reszelski@kowr.gov.pl; anna.golaszewska@kowr.gov.pl;
   fabiola.bielwska@kowr.gov.pl

Lp.
DATA I GODZINA 

ROZPOCZĘCIA 

PRZETARGU

MIEJSCE 

PRZEPROWADZENIA 

PRZETARGU 

(nazwa jednostki)

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI     

województwo/ powiat/obręb/  

gmina/numer działki

FORMA 

ROZDYSPONOWANIA 

(sprzedaż/dzierżawa)

RODZAJ PRZETARGU

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP.
Filia w Zielonej Górze

HARMONOGRAM
przetargów na sprzedaż nieruchomości rolnych

na terenie powiatów: zielonogórskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego, 
województwo lubuskie

na STYCZEŃ 2019 roku 



6.
08.01.2019

10:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarki/                                              

GRABÓW/ 
Tuplice/                             

90/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka położona jest na 
terenie zabudowy jednostek 

osadniczych, strefa produkcji rolnej.
0,1800 0,1800 13 500,00 zł

7.
08.01.2019

10:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żagański/                                              

JABŁONÓW/ 
Brzeźnica/                             

23/4

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka położona jest na 
terenach zabudowy mieszkaniowej, 

zagrodowej i usługowo-gospodarczej.
0,0559 0,0559 3 700,00 zł

8.
08.01.2019

12:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                                              

BORUSZYN/ 
Lipinki Łużyckie/                             

76/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka przeznaczona jako 
tereny o dominującej funkcji terenów 

rolnych - R.
1,9806 1,9806 39 100,00 zł

9.
08.01.2019

13.00     
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

CHOTKÓW/
Brzeźnica
dz. 697/5

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP działka położona jest na 
terenach zabudowy mieszkaniowej, 

zagrodowej i usługowo – gospodarczym 
[RM]

0,8082 0,8082 115 000,00 zł

10.
08.01.2019

13.30     
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żarski/

BUDZIECHÓW/
Jasień

dz. 124

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP działka położona jest w 
jednostce planistycznej 4.1 UM – tereny 

o dominującej funkcji zabudowy 
usługowej oraz mieszkaniowej oraz w 

jednostce planistycznej 4.3 R - tereny o 
dominującej funkcji terenów rolnych.

1,7300 1,7300 91 400,00 zł

11.
09.01.2019

10:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/ 
BIEŻYCE/ 

Gubin/     
 dz. 291, 292, 293

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana 1,9400 1,9400 38 670,00 zł

12.
09.01.2019

10:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/ 
BIEŻYCE/ 

Gubin/     
 dz. 312

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana 1,4000 1,4000 31 320,00 zł

13.
09.01.2019

10:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/ 
BIEŻYCE/ 

Gubin/     
 dz. 313, 318

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana 1,1300 1,1300 26 720,00 zł

14.
09.01.2019

10:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/ 
BIEŻYCE/ 

Gubin/     
 dz. 297, 298/1

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana 0,8800 0,8800 19 420,00 zł

15.
09.01.2019

10:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/ 
BIEŻYCE/ 

Gubin/     
 dz. 290, 296

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana 1,5900 1,5900 34 320,00 zł

16.
10.01.2019

8:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                                              

KARSÓWKA/ 
Trzebiel/                              

66/1

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana

W SUiKZP działka znajduje się na 
terenie oznaczonym jako: E4- ekologia 
( lasy, parki, tereny otwarte), obszar 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej (łąki i 
pastwiska), wyłączony z zabudowy. 

0,8600 0,8600 17 700,00 zł

17.
10.01.2019

8:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/                      

GOŚCIESZOWICE/
Niegosławice/                              

653/3

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka oznaczona jako strefa 
osadniczo-rolna.

0,3400 0,3400 26 330,00 zł

18.
10.01.2019

9:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

CZAPLE/                     
Trzebiel/                              
120/4

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka oznaczona jest 
symbolem E5 – ekologia; obszar 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

(pola), wyłączony z zabudowy. Działka 
znajduje się w obszarze Parku 

0,1400 0,1400 3 300,00 zł

19.
10.01.2019

10:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
krośnieński/                      

GĘBICE/
Gubin/                              
25/3

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka oznaczona jako 
obszar usługowo-produkcyjny, który 
może być również przeznaczony pod 

budownictwo mieszkaniowe.

0,3400 0,3400 10 880,00 zł



20.
10.01.2019

11:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/                      
BOROWE/

Iłowa/                             
483/3, 483/4, 482/3

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka oznaczona jako 
obszar o dominującej funkcji zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej oraz 
zagrodowej.

0,6700 0,6700 51 600,00 zł

21.
10.01.2019

12:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

SUCHLEB/                      
Lipinki ŁUŻYCKIE/                              

59/4

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka położona w strefie 
produkcji rolnej z perspektywicznym 

przeznaczeniem pod terenty zabudowy 
mieszkaniowo-usługiwej

0,2900 0,2900 14 200,00 zł

22.
10.01.2019

13:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żagański/                        
BOROWE/                      

Iłowa/                              
193/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka stanowi teren 
oznaczony symbolem R – tereny o 

dominującej funkcji terenów rolnych 
oraz częściowo teren RMU – obszar o 

dominującej funkcji zabudowy 
mieszkalno – usługowej oraz 

zagrodowej

0,4900 0,4900 14 250,00 zł

23.
10.01.2019

13:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

ZŁOTNIK/                      
Żary/                              
315/4

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka oznaczona jako M8- 
mieszkalnictwo (wielorodzinne, 

jednorodzinne)
0,0900 0,0900 6 380,00 zł

24.
15.01.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/
Lutol/

Lubsko/
dz. 90/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana
W SUiKZP działka ujęta jest jako MR, MN, 

MNU, U1, U2, U3, PR.
0,3700 0,3700 11 600,00 zł

25.
16.01.2019

12.00
KOWR 

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/
STANÓW/
Brzeźnica/
dz. 277/13

sprzedaż
ustny

nieograniczony
rolna

niezabudowana
rolna 1,9800 1,9800 36 300,00 zł

26.
17.01.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/
LUTOL/
Lubsko/

dz. 209/2

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W części w MPZP działka oznaczona jako 
teren upraw polowych. W części w SUiKZP 

działka na terenie upraw rolno-ogrodowych. 
Działka znajduje się na terenie 

przeznaczonym pod rozmieszczenie farm 
wiatrowych.

1,5200 1,5200 192 400,00 zł

27.
17.01.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/
LUTOL/
Lubsko/

dz. 209/6

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP działka na terenie oznaczonym 
jako zabudowa, zagrodowa, zabudowa 

mieszkaniowa, tereny rolne, lasy, upraw 
rolno-ogrodowych. Działka znajduje się na 
terenie przeznaczonym pod rozmieszczenie 

farm wiatrowych.

1,7100 1,7100 192 900,00 zł

28.
17.01.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/
Tuplice/
Tuplice/
dz. 139

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP nieruchomość na terenie 
oznaczonym jako strefa zorganizowanej 

działalności inwestycyjnej.
0,4200 0,4200 66 500,00 zł

29.
17.01.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

Lipinki Łużyckie/
Lipinki Łużyckie/

dz. 361

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP tereny o dominującej funkcji 
terenów rolnych, z perspektywicznym 
przeznaczeniem pod tereny zabudowy 

mieszkaniowo - usługowej - R/MU.

0,1400 0,1400 17 100,00 zł

30.
17.01.2019

11.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/

MIROCIN ŚREDNI/
Kożuchów/
dz. 2/56

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana
W SUiKZP nieruchomość na terenie 

oznaczonym jako teren upraw rolnych
0,1771 0,1640 7 500,00 zł

31.
17.01.2019

12.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

Stare Drzewce/
Szlichtyngowa/

dz. 2/3

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana
W SUiKZP nieruchomość na terenie 

oznaczonym jako teren łąk i pastwisk.
2,3700 2,3700 52 700,00 zł



32.
17.01.2019

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

GRABIK/
Żary/

dz. 2/30

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP nieruchomość na terenie 
oznaczonym jako teren ekologia (lasy,parki, 
tereny otwarte), obszar rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, (łąki, pastwiska), 
mieszkalnictwo obszar zabudowy do 

adaptacji

0,0566 0,0566 15 100,00 zł

33.
17.01.2019

13.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

Olszyniec/
Żary/

dz. 148/3, 148/4

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP nieruchomość na terenie 
oznaczonym jako teren ekologia (lasy,parki, 
tereny otwarte), obszar rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, (łąki, pastwiska), ekologia 
(lasy,parki, tereny otwarte) obszar rol. Prz. 

Prod. Wyłączony z zabudowy

0,1500 0,1500 15 100,00 zł

34.
17.01.2019

13.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

Olszyniec/
Żary/

dz. 16/11

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP nieruchomość na terenie 
oznaczonym jako teren ekologia (lasy,parki, 
tereny otwarte), obszar rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, (łąki, pastwiska), 
mieszkalnictwo obszar zabudowy do 

adaptacji

0,0600 0,0600 5 700,00 zł

35.
17.01.2019

13.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

Olszyniec/
Żary/

dz. 163/4

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP nieruchomość na terenie 
oznaczonym jako teren ekologia (lasy,parki, 
tereny otwarte), obszar rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, (łąki, pastwiska), 
mieszkalnictwo obszar zabudowy do 

adaptacji

0,2300 0,2300 21 600,00 zł

36.
17.01.2019

08.30     
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

ŁOZY/
Żagań

dz. 201/6, 206/2

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP działka położona jest w 
strefie produkcji rolnej- grunty rolne i 

łąki
1,2800 1,2800 30 200,00 zł

37.
17.01.2019

09.00     
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

ŁOZY/
Żagań

dz. 2, 3

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP działka położona jest w 
strefie produkcji rolnej- grunty rolne i 

łąki oraz w strefie rekreacyjno-
turystycznej

0,7500 0,7500 22 200,00 zł

38.
17.01.2019

09.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

GORZUPIA/
Żagań

dz. 92/1

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP działka położona jest w 
strefie produkcji rolnej- grunty rolne i 

łąki oraz w strefie rekreacyjno-
turystycznej

1,1900 1,1900 58 400,00 zł

39.
17.01.2019

10.00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

PRUSZKÓW/
Żagań
dz. 169

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP działka położona jest w 
strefie produkcji rolnej- grunty rolne i 

łąki 
0,3400 0,3400 10 400,00 zł

40.
17.01.2019

10.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

JANOWIEC/
Małomice
dz. 333/3

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana
W SUiKZP działki przeznaczone są jako 
R- tereny użytków rolnych i nieużytków

1,1300 1,1300 30 800,00 zł

41.
17.01.2019

11.00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

RUDAWICA/
Żagań

dz. 243/2

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP działka położona jest w 
strefie produkcji rolnej- grunty rolne i 

łąki 
0,1500 0,1500 3 700,00 zł

42.
17.01.2019

11.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

JANOWIEC/
Małomice
dz. 106

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana
W SUiKZP działki przeznaczone są jako 
R- tereny użytków rolnych i nieużytków

1,3300 1,3300 28 100,00 zł

43.
17.01.2019

12.00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

JANOWIEC/
Małomice

dz. 309, 333/2

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana
W SUiKZP działki przeznaczone są jako 
R- tereny użytków rolnych i nieużytków

1,8900 1,8900 54 500,00 zł



44.
17.01.2019

12.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

JANOWIEC/
Małomice

dz. 314/2, 316

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana
W SUiKZP działki przeznaczone są jako 
R- tereny użytków rolnych i nieużytków

1,8600 1,8600 47 700,00 zł

45.
17.01.2019

13.00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

JANOWIEC/
Małomice
dz. 319

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana
W SUiKZP działki przeznaczone są jako 
R- tereny użytków rolnych i nieużytków

0,3500 0,3500 9 800,00 zł

46.
21.01.2019 

10.00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
krośnieński/                        
LUBIATÓW/                      

Dąbie/                              
84/2, 86/3

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana
W SUiKZP działki znajdują się na 

terenie łąk i pastwisk 
0,9600 0,9600 26 400,00 zł

47.
21.01.2019 

11.00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BIAŁKÓW/                      
Lubsko/                              
300/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka oznaczona jako M8 - 
mieszkalnictwo, U - usługi, R - uprawy 

rolno ogrodowe
0,2100 0,2100 8 800,00 zł

48.
21.01.2019 

11.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
krośnieński/                        
BRZÓZKA/                      

Krosno Odrz./                              
39/1

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka oznaczona jako 
tereny rolne wyłączone z zabudowy 

(łaki, pastwiska, pola)
0,4900 0,4900 9 310,00 zł

49.
21.01.2019 

11.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
krośnieński/                        
BRZÓZKA/                      

Krosno Odrz./                              
60/4

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka oznaczona jako 
tereny rolne wyłączone z zabudowy 

(łaki, pastwiska, pola)
1,4400 1,4400 23 440,00 zł

50.
21.01.2019 

11.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
krośnieński/                        
BRZÓZKA/                      

Krosno Odrz./                              
61/7

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka oznaczona jako 
tereny rolne wyłączone z zabudowy 

(łaki, pastwiska, pola)
0,2500 0,2500 4 120,00 zł

51.
21.01.2019 

11.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
krośnieński/                        
BRZÓZKA/                      

Krosno Odrz./                              
147/5

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka oznaczona jako 
tereny rolne wyłączone z zabudowy 

(łaki, pastwiska, pola)
0,2844 0,0000 8 190,00 zł

52.
22.01.2019

08.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/
MYCIELIN/

Niegosławice
dz. 210/13

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP  nieruchomość  oznaczona 
jest jako – tereny rolnicze obejmujące 

obszar lokalizacji elektrowni wiatrowych 
i infrastruktury tworzącej wraz z 

obszarem ich oddziaływania 
oznaczonym na rysunku symbolem R/E

1,9700 1,9700 37 600,00 zł

53.
22.01.2019

09.00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

PRZECŁAW/
Niegosławice

dz. 185/1

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP  działka znajduje się w części 
w strefie osadniczo- rolnej i w części w 

strefie upraw rolnych przez którą 
przebiega korytarz techniczny 

istniejącego i planowanego gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Polkowice- 

Żary. 

0,3600 0,3600 19 500,00 zł

54.
22.01.2019

09.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

NOWA JABŁONA/
Niegosławice

dz. 26/2

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana
W SUiKZP  działka znajduje się w strefie 

upraw rolnych
0,3000 0,3000 9 600,00 zł

55.
22.01.2019

10.00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

GOŚCIESZOWICE/
Niegosławice
dz. 714, 723

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP  działka  nr 714 znajduje się 
w strefie upraw rolnych, natomiast 

działka nr 723 w strefie uprawa rolnych 
oraz łąk i pastwisk położonej w części w 

strefie ochrony zasobowej ujęć wody

0,5500 0,5500 10 200,00 zł

56.
22.01.2019

10.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

JANKOWA ŻAGAŃSKA/
Iłowa
dz. 1

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP  działka  oznaczona jest 
częściowo symbolem R- tereny o 

dominującej funkcji terenów rolnych 
oraz częściowo RMU- tereny o 
dominującej funkcji zabudowy 
mieszkaniowo -usługowej oraz 

zagrodowej

0,6500 0,6500 35 600,00 zł



57.
22.01.2019

11.00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

JANKOWA ŻAGAŃSKA/
Iłowa

dz. 217/3, 219, 220/1

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP  działka  oznaczona jest jako 
R- tereny od ominującej funkcji 

terenów rolnych
0,9400 0,9400 22 700,00 zł

58.
22.01.2019

11.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

JANKOWA ŻAGAŃSKA/
Iłowa

dz. 126

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP  działka  oznaczona jest jako 
R- tereny od ominującej funkcji 

terenów rolnych
0,1900 0,1900 5 000,00 zł

59.
22.01.2019

12.00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/
LUTYNKA/
Wymiarki

dz. 79/3, 79/6

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP  działka 79/6  ujęta została  
jako strefa osadniczo – rolna, a działka 
79/3- ujęta  w części jako strefie upraw 
rolnych i w części jako strefa osadniczo- 

rolna. 

1,2100 1,2100 51 300,00 zł

60.
22.01.2019

12.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/
LUTYNKA/
Wymiarki

dz. 77/5, 77/6, 78/2

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP  działka 77/5  ujęta została  
jako strefa osadniczo – rolna, a działka 
77/6, 78/2- ujęta  w części jako strefie 

upraw rolnych i w części jako strefa 
osadniczo- rolna. 

1,6200 1,6200 64 700,00 zł

61.
22.01.2019

13.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żarski/

LUBANICE/
Żary

dz. 271

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP  działka oznaczona jako   E4- 
ekologia ( lasy, parki, tereny otwarte), 

obszar rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej (łąki i pastwiska), E5, - 

ekologia ( lasy, parki, tereny otwarte), 
obszar rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej (pola) wyłączony z 
zabudowy

1,3300 1,3300 40 800,00 zł

62.
22.01.2019

14.00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żarski/

LUBANICE/
Żary

dz. 270

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP  działka oznaczona jako E5, - 
ekologia ( lasy, parki, tereny otwarte), 

obszar rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej (pola) wyłączony z 

zabudowy

0,8900 0,8900 26 600,00 zł

63.
22.01.2019

14.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żarski/

BOGUMIŁÓW/
Żary

dz. 92/4

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP  działka oznaczona jako   E4- 
ekologia ( lasy, parki, tereny otwarte), 

obszar rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej (łąki i pastwiska 

wyłaczone z zabudowy)

0,1900 0,1900 13 600,00 zł

64.
23.01.2019

12:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/ 
CHLEBOWO/ 

Gubin/     
 dz. 191

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana 1,0000 1,0000 29 300,00 zł

65.
23.01.2019

12:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

GRABÓW/                      
Tuplice/                              

94/2

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana
W SUiKZP działka położona jest na 

terenie gruntów rolnych łąk i pastwisk / 
strefa produkcji rolnej.

0,7700 0,7700 15 600,00 zł

66.
23.01.2019

13:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BORUSZYN/                      
Lipinki Łużyckie/                              

134/1

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana
W SUiKZP działka przeznaczona jako 
tereny o dominującej funkcji terenów 

rolnych.
1,2400 1,2400 36 300,00 zł

67.
23.01.2019

13:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żagański/                        

JABŁONÓW/                      
Brzeźnica/                              

845

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana
W SUiKZP działka położona jest na 

terenach rolniczych.
0,5800 0,5800 12 000,00 zł

68.
23.01.2019

14:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
krośnieński/                        

PŁAW/                      
Dąbie/                              
195/4

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana
W SUiKZP działka położona jest na 

terenach rolniczych.
0,4900 0,4900 60 500,00 zł

69.
23.01.2019

14:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żagański/                        

JANOWIEC/                      
Małomice/                              

257/4, 260/2

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana

W SUiKZP tereny zieleni 
nieuporządkowanej i wód otwartych, w 
części obszar o charakterze rolniczym i 
zabudowu mieszkaniowo-gospodarczej.

1,5200 1,5200 39 300,00 zł

70.
23.01.2019

14:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żagański/                        

JANOWIEC/                      
Małomice/                              

263/2

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana

W SUiKZP tereny zieleni 
nieuporządkowanej i wód otwartych, w 
części obszar o charakterze rolniczym i 
zabudowu mieszkaniowo-gospodarczej.

0,7700 0,7700 22 800,00 zł



71.
24.01.2019

08.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żarski/

LUBANICE/
Żary

dz. 52, 53/5

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP  działka oznaczona jako E4- 
ekologia ( lasy, parki, tereny otwarte), 

obszar rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej (łąki i pastwiska)

0,4774 0,4774 12 700,00 zł

72.
29.01.2019

11.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/

Nowe Miasteczko/
Nieciecz/

170

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Nieruchomość usytuowana jest w
kompleksie działek stanowiących łąki,
pomiędzy drogą gruntową i rowem
melioracyjnym. Działka znajduje się w
odległości około 1 km od zabudowań wsi
Nieciecz w kierunku skrzyżowania dróg na
Bytom Odrzański. Odległość od Nowego
Miasteczka około 4,5 km. Działka obecnie
nie jest użytkowana rolniczo.

0,1300 0,1300 4 590,00 zł

73.
29.01.2019

12.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/

Nowe Miasteczko/
Żuków/
124/6

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Nieruchomość usytuowana jest w
sąsiedztwie gruntów leśnych i rolnych.
Dojazd do działki drogą gruntową i leśną
oraz wzdłuż drogi gruntowej nr 160. W
sąsiedztwie sprzedawanej nieruchomości
znajdują się działki nieużytkowane oraz
działki leśne. Obecnie nieruchomość nie jest
użytkowana rolniczo.

1,0700 1,0500 27 370,00 zł

74.
29.01.2019

12.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/

Nowe Miasteczko/
Żuków/
125/3

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana
1,0700 1,0700 26 600,00 zł

75.
29.01.2019

13.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/

Nowe Miasteczko/
Żuków/
211/5

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Nieruchomość usytuowana jest w
sąsiedztwie gruntów leśnych i rolnych.
Dojazd do działki drogą gruntową i leśną
oraz wzdłuż drogi gruntowej nr 160. W
sąsiedztwie sprzedawanej nieruchomości
znajdują się działki nieużytkowane, działki
leśne oraz działki rolne obsiane kukurydzą.
Obecnie nieruchomość nie jest użytkowana
rolniczo, w części porośnięta samosiejkami
drzew liściastych i iglastych.

1,7900 1,7900 45 460,00 zł

76.
29.01.2019

13.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/

Nowe Miasteczko/
Żuków/
211/6

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Nieruchomość usytuowana jest w
sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych, w
odległości około 700 m od zabudowań
wiejskich i od drogi asfaltowej prowadzącej
przez wieś. Dojazd do działki drogą
gruntową nr 383 (obecnie zarośniętą). W
sąsiedztwie występują działki rolne, niektóre
użytkowane rolniczo, jako pola kukurydzy, a
inne nieużytkowane rolniczo. Nieruchomość
sąsiaduje również z działkami leśnymi.
Obecnie działka wystawiona na sprzedaż nie
jest użytkowana rolniczo. Na części działki
znajdują się rozproszone samosiejki drzew
liściastych i krzewów niestanowiące wartości
użytkowej.

1,0800 1,0800 27 480,00 zł



77.
30.01.2019

9.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/

Otyń/
Niedoradz/

134

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w części północnej wsi
Niedoradz na samych peryferiach w kierunku
na Czarną. W sąsiedztwie znajdują się
grunty przeznaczone pod zabudowę, grunty
rolne, zabudowa mieszkalna jednorodzinna
oraz w odległości około 70 m zabudowa
mieszkalna wielorodzinna. W odległości
około 150 m przebiega droga asfaltowa
relacji Niedoradz – Czarna. Około 250 m na
południowy wschód znajduje się ferma
drobiu. Dojazd do działki drogą gruntową.
Działka sąsiaduje od strony północnej z
działką niezabudowaną, a od strony
południowej z działkami budowlanymi.
Wzdłuż brzegu południowo – zachodniego
przebiega droga gruntowa, za którą
znajdują się działki rolne. Wzdłuż brzegu
północna – wschodniego przepływa rów
melioracyjny. Za rowem położone są
zabudowania oraz działka niezabudowana.
Działka nie jest użytkowana rolniczo.

0,5200 0,5200 74 500,00 zł

78.
30.01.2019

9.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/

Nowe Miasteczko/
Borów Wielki/

364/8

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest przy drodze asfaltowej
z Borowa Wielkiego do Nowego Miasteczka
(przez Szybę). W sąsiedztwie znajdują się
grunty rolne oraz peryferyjne zabudowania
wsi. Działka od strony północno –
wschodniej przylega do drogi asfaltowej, za
którą są grunt rolne, od strony północno –
zachodniej i południowo – wschodniej
przylega do uprawianych działek rolnych, a
od strony południowo – zachodniej do działki
zabudowanej. Działka nie jest użytkowana
rolniczo.

0,1200 0,1200 4 050,00 zł

79.
30.01.2019

10.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/

Nowe Miasteczko/
Borów Wielki/

15/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest przy drodze asfaltowej
z Borowa Wielkiego do Nowego Miasteczka
(przez Borów Polski), w odległości około 1
km na północ od zabudowań wsi Borów
Wielki. W sąsiedztwie znajdują się grunt
rolne i enklawa leśna. Działka od strony
wschodniej sąsiaduje z działką rolną, od
strony południowo – zachodniej z enklawą
leśną. Wzdłuż brzegu północno –
zachodniego przebiega droga asfaltowa. Za
droga położone są grunty rolne. Działka nie
jest użytkowana rolniczo.

0,6700 0,6700 15 600,00 zł

80.
30.01.2019

10.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Podbrzezie Dolne/
850

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest na peryferiach
Podbrzezia Dolnego w kierunku na Słocinę,
w odległości około 3 km od strefy
peryferyjnej miasta Kożuchów. W
sąsiedztwie występują grunty rolne i leśne.
Dojazd drogami gruntowymi. Działka nie
jest użytkowana rolniczo.

1,3800 1,3800 30 900,00 zł

81.
30.01.2019

11.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Nowa Sól/

Kiełcz/
393

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest na peryferiach
miejscowości Kiełcz, pośród użytków rolnych
blisko obszarów leśnych. Kształt działki
foremny – prostokąt. Od strony północnej i
południowej krótszymi bokami graniczy
bezpośrednio z drogami polnymi w średnim
stanie przejazdowym. Do drogi asfaltowej
jest około 700 m. Do rowu z wodą i
czynnych torów kolejowych jest kilkadziesiąt
metrów. Teren działki płaski, nie podmokły.
Działka zachowana w dobrej kulturze rolnej.

1,6226 1,6226 76 800,00 zł



82.
30.01.2019

11.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/

Nowe Miasteczko/
Konin - Szyba/

185

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Nieruchomość jest nieużytkowana rolniczo.
W większości porośnięta drzewami
liściastymi. Działka usytuowana jest w
odległości około 0,6 km na północny wschód
od peryferyjnych zabudowań wsi Szyba.
Znajduje się w sąsiedztwie gruntów rolnych i
zadrzewionych. Dojazd do działki od wsi
drogą gruntową.

1,0100 0,4700 29 310,00 zł

83.
30.01.2019

12.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/

Bytom Odrzański/
Małaszowice/

105, 107, 108, 110

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działki usytuowane są w sąsiedztwie
gruntów rolnych, w większości
nieużytkowanych oraz gruntów
zadrzewionych. Znajdują się w odległości
około 400 m na zachód od zabudowań wsi
Małaszowice i drogi asfaltowej przez wieś w
kierunku na Królikowice. Dojazd do działek
drogami gruntowymi. Działki obecnie są
nieużytkowane rolniczo. Działka nr 108 w
części porośnięta jest samosiejkami drzew i
krzewów.

1,6600 1,5900 45 270,00 zł

84.
30.01.2019

12.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Górny/
91/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w pobliżu byłego parku
w Mirocinie Górnym. Dojazd drogą gruntową
od drogi asfaltowej. W sąsiedztwie znajdują
się działki rolne. W odległości około 300m od
działki przebiega droga asfaltowa przez
wieś. Od działki do pojedynczych zabudowań
wsi jest około 150 m. Działka jest
nieużytkowana rolniczo.

1,6300 1,6300 40 270,00 zł

85.
30.01.2019

13.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Stypułów/

301/1

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów
rolnych, w odległości około 150 m na północ
od zabudowań wsi Stypułów i drogi
asfaltowej przez wieś. Dojazd do działki
drogą gruntową. Działka nie jest
użytkowana rolniczo.

0,7186 0,7186 19 700,00 zł

86.
30.01.2019

13.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Nowa Sól/

Nowe Żabno/
619/2, 620, 622/2, 

623

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działki położone są obok siebie pośród
użytków rolnych. Od kompleksu działek do
drogi asfaltowej jest około 1 km. Do
najbliższych zabudowań jest około 1,5 km.
W sąsiedztwie znajdują się grunty rolne.
Działki były użytkowane rolniczo, jedynie
działka nr 623 jest cała zakrzaczona.

1,0300 1,0300 24 100,00 zł

87.
31.01.2019

9.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Stypułów/

472/3

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest przy zabudowaniach
wsi oraz w sąsiedztwie gruntów rolnych.
Dojazd do działki od drogi asfaltowej, drogą
szutrową (za kościołem), a następnie drogą
gruntową. Odległość od drogi asfaltowej
około 150 m. Działka jest nieużytkowana
rolniczo.

0,3000 0,3000 24 310,00 zł

88.
31.01.2019

9.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Stypułów/

322/4

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w odległości około 100
m od ostatnich zabudowań wsi Stypułów w
kierunku na Cisów. dojazd do działki od
drogi asfaltowej relacji Kożuchów –
Szprotawa i dalej około 100 m drogą
gruntowa. W sąsiedztwie występują grunty
rolne. Działka jest nieużytkowana rolniczo.

0,4800 0,4800 14 900,00 zł

89.
31.01.2019

10.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Stypułów/

191/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest przy drodze
gruntowej, w odległości około 0,6 km w
kierunku północnym od drogi asfaltowej i
zabudowań wiejskich. W sąsiedztwie
znajdują się grunty rolne. Działka jest
nieużytkowana rolniczo.

1,2800 1,2800 30 100,00 zł



90.
31.01.2019

10.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Stypułów/

94

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w odległości około 0,5
km w kierunku północnym od zabudowań
wiejskich i około 0,7 km od drogi asfaltowej
relacji Kożuchów – Żagań. Dojazd do działki
drogą gruntową za nieczynnymi torami
kolejowymi. Działka jest nieużytkowana
rolniczo, porośnięta samosiejkami młodych
drzew liściastych i iglastych.

1,6400 1,6400 43 600,00 zł

91.
31.01.2019

11.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Stypułów/

181

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w odległości około 1
km w kierunku północnym od drogi
asfaltowej i zabudowań wiejskich, za
enklawą leśną i nieużytkiem. Dojazd do
działki odbywa się drogą gruntową. Działka
obecnie jest nieużytkowana rolniczo.

1,5100 1,5000 34 260,00 zł

92.
31.01.2019

11.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Stypułów/

226/1

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów
rolnych i lasu. W odległości około 1,5 km na
północ od zabudowań wsi Stypułów i około 3
km od peryferyjnej zabudowy Kożuchowa. W
niewielkiej odległości od strony wschodniej
znajduje się czynny wiatrak (turbina
wiatrowa). Dojazd do działki drogą
gruntową. Działka jest nieużytkowana
rolniczo. Porośnięta jest samosiejkami drzew
liściastych i iglastych.

1,1100 1,1100 27 400,00 zł

93.
31.01.2019

12.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Stypułów/

119/3

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w odległości około 0,3
km w kierunku północnym od zabudowań
wiejskich i około 0,4 km na zachód od drogi
asfaltowej relacji Stypułów – Kożuchów. W
odległości około 250 m od strony północno –
wschodniej znajduje się cmentarz i około
700 m od działki znajduje się ferma strusi.
W sąsiedztwie występują grunty rolne.
Działka obecnie jest nieużytkowana rolniczo.

0,5000 0,5000 11 600,00 zł

94.
31.01.2019

12.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Stypułów/

282

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w pasie gruntów
rolnych za zabudowaniami i drogą gruntową.
Dojazd do działki od drogi asfaltowej przez
wieś około 250 m drogą gruntową. W
odległości około 0,5 km znajduje się
skrzyżowanie dróg na Żagań i Kożuchów. W
sąsiedztwie znajduje się budynek szkoły
oraz zabudowania wiejskie, występują
również grunty rolne. Działka nie jest
użytkowana rolniczo.

0,9500 0,9300 24 000,00 zł

95.
31.01.2019

13.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/

Nowe Miasteczko/
Gołaszyn/

503/37, 503/38

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Nieruchomość nr 503/38 jest nieużytkowana
rolniczo. Dojazd odbywa się drogą szutrową,
a następnie gruntową. W odległości około
0,5 km znajdują się stawy w Nowym
Miasteczku. W sąsiedztwie znajdują się
działki rolne, w bliskim sąsiedztwie
prowadzona jest budowa drogi szybkiego
ruchu S-3. Nieruchomość położona jest w
odległości około 1,5 km od drogi asfaltowej
Nowe Miasteczko – Bytom Odrzański i od
zabudowań peryferyjnych Nowego
Miasteczka. Działka graniczy bezpośrednio z
drogą gruntową, rowem melioracyjnym.

1,5800 1,5800 44 780,00 zł



96.
31.01.2019

13.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Średni/
6/5

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest we wsi, przy drodze
asfaltowej przez wieś z Mirocina Dolnego do
Mirocina Górnego. Sprzedawana działka
znajduje się pomiędzy działkami
zabudowanymi, niezabudowanymi oraz
działkami rolnymi. W odległości około 2 km
znajduje się skrzyżowanie dróg na
Radwanów i Kożuchów. Działka jest
nieuprawiana rolniczo.

1,8800 1,8700 107 600,00 zł

97.
31.01.2019

14.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Dolny/
176

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie
zabudowań wiejskich oraz gruntów rolnych.
W odległości około 100 przebiega droga
asfaltowa z Mirocin Dolnego do Mirocina
Górnego. Dojazd do działki drogą szutrową.
Działka jest nieużytkowana rolniczo.

0,3100 0,2800 26 420,00 zł

83,4847 82,4872 3 085 240,00 złRAZEM

Informacje zawarte w niniejszym harmonogramie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 października1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 91 z póź. zm.). 

Informacje o przetargach stanowiące ofertę zawarte są w ogłoszeniach publikowanych w miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na stronie internetowej www.kowr.gov.pl

Pisemne zgłoszenia dotyczące nieruchomości wystawianych do sprzedaży zgłaszać należy na adres jednostki terenowej:

OT KOWR w Gorzowie Wlkp., - Filia Zielona Góra, ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra

www.zielona.gora@kowr.gov.pl


