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

OGÓŁEM
[ha]

w tym UR
[ha]

1.
03.12.2018

09:20
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
WSCHOWSKI/
Szlichtyngowa/

Gola/
dz. 394/1, 394/2

sprzedaż ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 0,9033 0,9023 23 570,00 zł                

2.
03.12.2018

09.50
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
WSCHOWSKI/

Sława/
Stare Strącze/

dz. 223/8

sprzedaż ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 0,8692 0,8692 28 940,00 zł                

3.
03.12.2018

11.50
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
WSCHOWSKI/

Sława/
Wróblów/
dz. 199

sprzedaż nieograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 0,7800 0,7800 19 210,00 zł                

4.
04.12.2018

8:30
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. 

Działka znajduje się w obszarze Parku 
Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”. 

0,8600 0,8600 17 700,00                 

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 GRUDZIEŃ 2018 roku 

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; izabela.niedzwiecka@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

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
RODZAJ I CHARAKTER 

NIERUCHOMOŚCI
ATRYBUTY NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNIA
CENA WYWOŁAWCZA

[zł]



5.
04.12.2018

9:00
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 

Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”. 
Działka nie posiada dostępu do drogi 

publicznej.

0,1400 0,1400 3 300,00                   

6.
04.12.2018

9:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
krośnieński/                        
BUDORADZ/                      

Gubin/                              
29

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka to obszar rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, również z 

ekologicznym rolnictwem.
0,1100 0,1100 3 700,00                   

7.
04.12.2018

10:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                                              

ŚLIWNIK/ 
Małomice/                              

251/3

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP przeznaczona jest jako MN- 
tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub niskiej 
wielorodzinnej.

0,1500 0,1500 36 330,00                 

8.
04.12.2018

10:30
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 31 590,00                 

9.
04.12.2018

12:00
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 13 050,00                 

10.
04.12.2018

12:30
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 61 920,00                 

11.
04.12.2018

10.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Nowa Sól/

Nowe Żabno/
619/2, 620, 622/2, 

623

sprzedaż ustny ograniczony
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                

12.
04.12.2018

10.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Broniszów/

256/1

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w odległości około 400 
km od drogi asfaltowej. Działka sąsiaduje z 
drogami gruntowymi oraz działki rolnymi. W 
pobliżu około 50 m od strony zachodniej 
znajduje się zabudowa wiejska. Dojazd 
odbywa się drogą gruntową. Działka jest 
nieużytkowana rolniczo, porośnięta 
krzewami i samosiejkami drzew od strony 
zabudowań. Na działce znajduje się również 
nielegalne gruzowisko i wykopy.

0,7500 0,4500 15 200,00 zł                

13.
04.12.2018

11.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Średni/
200

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w odległości około 1,5 
km na południe od zabudowań wsi Mirocin 
średni i drogi asfaltowej, która prowadzi 
przez wieś. W sąsiedztwie znajdują się 
grunty rolne i leśne. Działka we 
wcześniejszych latach była użytkowana 
rolniczo, w chwili obecnej znajduje się na 
niej ściernisko.

1,2892 1,2892 30 800,00 zł                

14.
04.12.2018

11.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Średni/
98/2, 99/2

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

Działki położone są obok siebie w odległości 
około 1,5 km na południe od zabudowań wsi 
Mirocin średni i drogi asfaltowej, która 
prowadzi przez wieś. W sąsiedztwie znajdują 
się grunty rolne i leśne. Działki we 
wcześniejszych latach były użytkowane 
rolniczo, w chwili obecnej znajduje się na 
nich ściernisko.

1,0000 1,0000 24 400,00 zł                



15.
04.12.2018

12.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Średni/
65/1

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

Działka sąsiaduje z gruntami rolnymi i 
leśnymi. Nieruchomość usytuowana jest w 
odległości około 0,5 km na południe od 
zabudowań wsi Mirocin Średni i około 0,6 km 
od drogi asfaltowej przez wieś. Dojazd do 
działki odbywa się drogą gruntową. Działka 
nie jest użytkowana rolniczo. Na działce 
występuje drzewostan liściasty różny. W 
większości są to olchy w wieku 20-40 lat.

0,9800 0,0800 31 300,00 zł                

16.
04.12.2018

12.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Średni/
62/1,62/2, 62/3

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana

Działki położone są obok siebie, oddzielone 
rowem melioracyjnym. Działki sąsiadują z 
gruntami rolnymi i leśnymi. Nieruchomości 
usytuowane są w odległości około 0,4 km na 
południe od zabudowań wsi Mirocin Średni i 
około 0,5 km od drogi asfaltowej przez wieś. 
Dojazd do działki odbywa się z drogi 
asfaltowe, a następnie drogą gruntową. 
Działki nie są użytkowane rolniczo. Na 
działce nr 62/3 wykarczowano samosiejki 
drzew liściastych. Działka nr 62/2 w całości 
jest porośnięta drzewostanem liściastym. W 
większości są to olchy w wieku 20-40 lat.

1,2000 1,0900 30 900,00 zł                

17.
05.12.2018

10.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Podbrzezie Górne/
431

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów 
rolnych w większości uprawianych rolniczo. 
Dojazd do sprzedawanej działki odbywa się 
drogą gruntową. Nieruchomość jest 
nieużytkowana rolniczo, w części porośnięta 
krzewami i samosiejkami drzew liściastych.

1,5900 1,5900 39 800,00 zł                

18.
05.12.2018

10.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Podbrzezie Górne/
536/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów 
rolnych. Dojazd do sprzedawanej działki 
odbywa się drogą gruntową. Nieruchomość 
jest nieużytkowana rolniczo, w części 
porośnięta krzewami i samosiejkami drzew 
liściastych.

0,5700 0,5700 13 300,00 zł                

19.
05.12.2018

11.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Podbrzezie Górne/
418/3

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów 
rolnych i leśnych. Dojazd do sprzedawanej 
działki odbywa się drogą gruntową. 
Nieruchomość jest nieużytkowana rolniczo, 
w części porośnięta krzewami i 
samosiejkami drzew liściastych.

1,0600 1,0600 29 200,00 zł                

20.
05.12.2018

11.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Podbrzezie Górne/
413

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów 
rolnych i leśnych. Dojazd do sprzedawanej 
działki odbywa się drogą gruntową, który 
jest utrudniony, gdyż część drogi jest 
zarośnięta z tytułu nieużytkowania. Od 
strony zachodniej działka sąsiaduje z torami 
kolejowymi. Na nieruchomości występują 
zadrzewienia. W większości są to olchy w 
wieku około 30-50 lat.

1,2900 1,1100 36 400,00 zł                

21.
05.12.2018

12.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Podbrzezie Górne/
349/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów
rolnych i leśnych. Dojazd do sprzedawanej
działki odbywa się drogą gruntową. Na
nieruchomości występują zadrzewienia oraz
drzewostan liściasty między innymi dęby w
wieku powyżej 40 lat, różny drzewostan
liściasty, gdzie w większości są to olchy w
wieku około 30-50 lat. Działka od strony
wschodniej graniczy z nieczynną linią
kolejową.

1,5600 1,4600 41 100,00 zł                



22.
05.12.2018

12.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Podbrzezie Górne/
1/1

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów
rolnych i leśnych. Dojazd do sprzedawanej
działki odbywa się drogą gruntową, która
jest częściowo zarośnięta. Działka jest
nieużytkowana rolniczo, w części porośnięta
samosiejkami drzew liściastych.

0,4900 0,4900 19 200,00 zł                

23.
05.12.2018

13.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Podbrzezie Górne/
1/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów
rolnych i leśnych. Dojazd do sprzedawanej
działki odbywa się drogą gruntową, która
jest częściowo zarośnięta. Działka jest
nieużytkowana rolniczo, w części porośnięta
samosiejkami drzew liściastych.

0,7200 0,7200 27 920,00 zł                

24.
05.12.2018

13.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Podbrzezie Górne/
238/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Sprzedawana nieruchomość okala z trzech
stron działkę nr 238/1, która jest
zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 54.
Od strony północno – zachodniej sąsiaduje z
działką rolną, a od strony północno –
wschodniej i południowo – zachodniej
przylega do działek zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi. Od strony
południowo – wschodniej przebiega droga
asfaltowa z Kożuchowa do Żagania. Działka
obecnie nie jest użytkowana rolniczo.

0,2505 0,2505 23 700,00 zł                

25.
05.12.2018

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                

26.
05.12.2018

10:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/ 
BIEŻYCE/ 

Gubin/     
 dz. 312

sprzedaż
ustny 

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

27.
05.12.2018

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                

28.
05.12.2018

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                

29.
05.12.2018

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                

30.
06.12.2018

11.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Radwanów/

166

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie
gruntów rolnych i leśnych, w odległości
około 0,4 km na zachód od zabudowań
wiejskich i drogi asfaltowej. Dojazd do
działki drogą gruntową. Działka jest
nieużytkowana rolniczo. Na działce
występuje drzewostan liściasty, w
większości są to olchy, osiki i inne
drzewa w wieku około 20 lat.

1,7200 1,7200 46 600,00 zł                

31.
06.12.2018

12.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Radwanów/

164

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie
gruntów rolnych i leśnych, w odległości
około 0,5 km na zachód od zabudowań
wiejskich i drogi asfaltowej. Dojazd do
działki drogą gruntową. Działka jest
nieużytkowana rolniczo. 

1,6700 1,6700 38 300,00 zł                



32.
06.12.2018

12.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Radwanów/

291

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie
gruntów rolnych, w odległości około 300
m na wschód od drogi asfaltowej i około
200 m od zabudowań wsi. Dojazd do
działki drogą gruntową. Działka jest
nieużytkowana rolniczo, w części
porośnięta krzewami. 

1,1300 1,1300 25 900,00 zł                

33.
06.12.2018

13.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Radwanów/

279

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie
gruntów rolnych, w odległości około 250
m od drogi asfaltowej i kilkudziesięciu
metrów na wschód od zabudowań
mieszkalno - gospodarczych. Dojazd do
działki drogą gruntową. Działka jest
nieużytkowana rolniczo. Na działce
występuje drzewostan różnych drzew
liściastych, w większości są to olchy w
wieku 20-30 lat.

0,1100 0,0900 4 600,00 zł                  

34.
06.12.2018

13.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Podbrzezie Górne/
346/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie
gruntów rolnych i zadrzewionych, w
odległości około 150 na południe od
zabudowań, około 300 m od drogi
asfaltowej relacji Kożuchów – Żagań i
około 2,5 km od centrum Kożuchowa.
Dojazd do działki drogą gruntową.
Działka nie jest użytkowana rolniczo.

0,0700 0,0700 2 300,00 zł                  

35.
06.12.2018

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 4 410,00 zł                  

36.
06.12.2018

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 4 480,00 zł                  

37.
06.12.2018

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 8 050,00 zł                  

38.
07.12.2018

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

STARY ŻAGAŃ/
Żagań/

dz. 1/3, 1/5, 1/10

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

zabudowana
1,6196 1,5581 164 400,00 zł              



39.
07.12.2018

10.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Sokołów/

9/7

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w kompleksie
działek rolnych i leśnych, w odległości
około 1,5 km na północny zachód od
zabudowań. Dojazd do działki odbywa
się drogami gruntowymi. Działka jest
nieużytkowana od wielu lat, porośnięta
jest krzewami i samosiejkami drzew
liściastych i iglastych.

0,8843 0,8843 19 000,00 zł                

40.
07.12.2018

10.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Broniszów/

192/4

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest na początku wsi
Broniszów, od strony Radwanowa, w
odległości około 0,5 km od
skrzyżowania dróg relacji Zielona Góra
– Kożuchów. Działka znajduje się za
zabudowaniami mieszkalno –
gospodarczymi położonymi przy drodze
asfaltowej, która prowadzi przez wieś.
Dojazd do działki od drogi asfaltowej, a
następnie drogą gruntową biegnącą
wzdłuż brzegu wschodniego działki.
Działka jest nieużytkowana rolniczo, w
części porośnięta krzewami i
samosiejkami drzew.

1,0100 1,0100 40 600,00 zł                

41.
07.12.2018

11.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Stypułów/

128/1

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w kompleksie
działek rolnych za zabudowaniami wsi.
Dojazd do działki od drogi asfaltowej,
która prowadzi przez wieś następnie
około 350 drogą gruntową. Działka
obecnie jest nieużytkowana rolniczo.

0,3700 0,3700 10 600,00 zł                

42.
07.12.2018

11.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Sokołów/

9/8

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w kompleksie
działek rolnych i leśnych, w odległości
około 1,5 km na północny zachód od
zabudowań. Dojazd do działki odbywa
się drogami gruntowymi. Działka jest
nieużytkowana od wielu lat, porośnięta
jest krzewami i samosiejkami drzew
liściastych i iglastych.

0,6020 0,6020 13 200,00 zł                

43.
07.12.2018

12.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Sokołów/

9/9

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w kompleksie
działek rolnych i leśnych, w odległości
około 1,5 km na północny zachód od
zabudowań. Dojazd do działki odbywa
się drogami gruntowymi. W sąsiedztwie
działki od strony północnej znajduje się
rów melioracyjny. Działka jest
nieużytkowana od wielu lat, porośnięta
jest krzewami i samosiejkami drzew
liściastych i iglastych.

1,9996 1,9996 45 200,00 zł                

44.
07.12.2018

12.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Sokołów/

9/10

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w kompleksie
działek rolnych i leśnych, w odległości
około 1,5 km na północny zachód od
zabudowań. Dojazd do działki odbywa
się drogami gruntowymi. W sąsiedztwie
działki od strony północnej znajduje się
rów melioracyjny. Działka jest
nieużytkowana od wielu lat, porośnięta
jest krzewami i samosiejkami drzew
liściastych i iglastych.

1,3794 1,3794 31 300,00 zł                



45.
07.12.2018

13.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Radwanów/

4/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie
gruntów rolnych oraz lasu, w odległości
około 300 m od ogródków działkowych
oraz pobliskich bloków i około 0,5 km
od drogi asfaltowej relacji Kożuchów –
Zielona Góra. Od strony wschodniej
działki przepływa rów melioracyjny.
Dojazd do działki odbywa się od drogi
asfaltowej, a następnie drogą
gruntową. Działka obecnie nie jest
użytkowana rolniczo. W części
porośnięta jest krzewami i
samosiejkami drzew liściastych.

1,4300 1,4300 33 840,00 zł                

46.
07.12.2018

13.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Radwanów/

81

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest na początku wsi
Radwanów od strony Broniszowa, w
niewielkiej odległości od skrzyżowania
dróg na Zieloną Górę – Żagań i
Kożuchów - Niwiska. W sąsiedztwie
znajduje się zabudowa mieszkalno –
gospodarcza oraz grunty rolne. Dojazd
do działki od drogi asfaltowej relacji
kożuchów – Radwanów i dalej około 50
m drogą gruntową. Działka obecnie nie
jest użytkowana rolniczo.

0,7400 0,7400 29 400,00 zł                

47.
11.12.2018

10.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Drwalewice/

100

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w odległości około
0,5 km w kierunku wschodnim od
peryferyjnych zabudowań wsi
Drwalewice. Dojazd do działki jest
drogą gruntową. W sąsiedztwie
znajdują się grunty rolne i leśne.
Działka nie jest użytkowana rolniczo.

1,5100 1,4900 36 400,00 zł                

48.
11.12.2018

10.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Drwalewice/

129/1

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w odległości około
1 km w kierunku wschodnim od
peryferyjnych zabudowań wsi
Drwalewice i około 1 km na zachód od
Lasocina. Dojazd do działki jest drogą
gruntową. W sąsiedztwie znajdują się
grunty rolne i leśne. Działka nie jest
użytkowana rolniczo.

1,1400 1,1400 25 600,00 zł                

49.
11.12.2018

11.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Drwalewice/

106/3

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w odległości około
0,8 km w kierunku wschodnim od
peryferyjnych zabudowań wsi
Drwalewice. Dojazd do działki jest
drogą gruntową. W sąsiedztwie
znajdują się grunty rolne i leśne.
Działka nie jest użytkowana rolniczo.

0,7600 0,7600 16 700,00 zł                

50.
11.12.2018

11.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Drwalewice/

108/1

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w odległości około
0,8 km w kierunku wschodnim od
peryferyjnych zabudowań wsi
Drwalewice. Dojazd do działki jest
drogą gruntową. W sąsiedztwie
znajdują się grunty rolne i leśne.
Działka nie jest użytkowana rolniczo, w
części porośnięta jest samosiejkami
drzew.

0,1493 0,1493 3 900,00 zł                  



51.
11.12.2018

12.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Stypułów/

302/1

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie
gruntów rolnych, w odległości około 200
m na północ od zabudowań wsi. Około 2
km na zachód znajduje się
skrzyżowanie dróg Kożuchów -
Szprotawa. Działka jest nieużytkowana
rolniczo. Dojazd do działki drogą
gruntową. W części południowo –
zachodniej znajduje się ogrodzenie z
siatki, która jest umocowana na
drewnianych słupkach. Powierzchnia
ogrodzenia około 150 m2.

1,7000 1,7000 49 100,00 zł                

52.
11.12.2018

12.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Sokołów/

118

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest na peryferiach wsi
Sokołów od strony Drwalewic. W
sąsiedztwie występują działki zalesione,
grunty rolne oraz działka zabudowana.
Działka nie jest użytkowana rolniczo.

0,4500 0,4500 28 400,00 zł                

53.
11.12.2018

13.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Górny/
492

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w kompleksie
działek rolnych. Dojazd do działki drogą
gruntową. Działka jest nieużytkowana
rolniczo, w części porośnięta krzewami i
samosiejkami drzew liściastych.

1,6300 1,6300 37 400,00 zł                

54.
11.12.2018

13.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Broniszów/

182/5

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest na początku wsi
od strony Radwanowa. W sąsiedztwie
występują zabudowania mieszkalno –
gospodarcze oraz grunty rolne. W
odległości około 200 znajduje się
skrzyżowanie dróg na Zieloną Górę i
Kożuchów. Działka jest nieużytkowana
rolniczo. Dojazd do działki drogą
gruntową.

0,2942 0,2942 37 200,00 zł                

55.
11.12.2018

14.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Górny/
137/3

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie
gruntów rolnych nieużytkowanych
rolniczo, a także w pobliżu znajduje się
mała szkółka leśna. Działka znajduje się
w odległości około 0,5 km na zachód od
zabudowań wsi Mirocin Górny. Dojazd
do działki jest od drogi asfaltowej, która
prowadzi przez wieś, a następnie około
1 km drogą gruntową biegnącą wzdłuż
brzegu południowo – zachodniego
działki. Działka obecnie nie jest
użytkowana rolniczo.

1,7900 1,7900 171 700,00 zł              

56.
11.12.2018

8:00
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 16 700,00                 

57.
11.12.2018

8:30
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 7 650,00                   

58.
11.12.2018

9:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

MIROSTOWICE GÓRNE/                       
Żary/                              

556, 557, 535/18, 
518/2, 514/6

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

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

obszar rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej (łąki, pastwiska)

1,9426 1,9426 40 500,00                 



59.
11.12.2018

9:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

MIROSTOWICE GÓRNE/                      
Żary/                              
457/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka znajduje się w 
obrębie terenu oznaczonym jako: E4- 
ekologia (lasy, parki, tereny otwarte), 

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

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

produkcyjnej (pola) wyłączony z 
zabudowy. 

0,7500 0,7500 16 740,00                 

60.
11.12.2018

10:00
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 17 100,00                 

61.
11.12.2018

10:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/

TUCHOLA ŻARSKA/                      
Lubsko/                              

32/1

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka stanowi teren 
oznaczony symbolem  MR-zabudowa 

zagrodowa, MN-zabudowa mieszkalna 
niskiej intensywności, MNU - zabudowa 

mieszkalno-usługowa niskiej 
intensywności, U1 - usługi nieuciążliwe, 

R-rolna 

0,3800 0,3800 65 100,00                 

62.
12.12.2018

12.30
KOWR 

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

DOBROSZÓW WIELKI/
Nowogród Bobrzański/

149/1

sprzedaż
ustny

nieograniczony

rolna
zabudowana - obora o 

pow. użytkowej 
626,75 m2

rolna zabudowana oborą 0,9700 0,0000 185 950,00 zł              

63.
12.12.2018 

13.00
KOWR 

ZIELONA GÓRA

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

sprzedaż
ustny

nieograniczony
rolna

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

64.
12.12.2018

10.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Dolny/
154/6

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie
gruntów rolnych oraz w pobliżu
zabudowań mieszkalno -
gospodarczych. Dojazd do działki drogą
gruntową. Działka nie jest użytkowana
rolniczo.

0,3200 0,3200 8 300,00 zł                  

65.
12.12.2018

10.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Górny/
79

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie
gruntów rolnych. Dojazd do działki
drogą gruntową. Działka nie jest
użytkowana rolniczo.

1,7200 1,7200 42 500,00 zł                

66.
12.12.2018

11.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Górny/
476/4

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w sąsiedztwie
gruntów rolnych. Dojazd do działki
drogą gruntową. Działka nie jest
użytkowana rolniczo. W związku z
długoletnim nieużytkowaniem działka
jest w dużej części porośnięta krzewami
i samosiejkami drzew liściastych.

0,9000 0,9000 22 500,00 zł                

67.
12.12.2018

13.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Stypułów/

287/1

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Nieruchomość niezabudowana położona
w obrębie wsi Stypułów, w odległości
ok. 150 m od najbliższych zabudowań
wsi, w terenie gruntów ornych oraz
użytków zielonych. Działka posiada
dostęp do drogi publicznej, dojazd
odbywa się drogą gruntową nr 745/2.
Kształt działki foremny, zbliżony do
prostokąta. 

1,3900 1,3700 38 990,00 zł                



68.
12.12.2018

12.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Podbrzezie Dolne/
1008

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest między drogą
gruntową nr 1071, a rowem
melioracyjnym nr 1072. W odległości
około 1,5 km znajdują się zabudowania
peryferyjne Kożuchowa. Działka
sąsiaduje z działkami rolnymi
zadrzewionymi i zakrzewionymi. W
pobliżu znajduje się enklawa leśna.
Działka to użytek leśny, na którym
występuje drzewostan liściasty, w tym
olchy i inne wieku 30-50 lat.

0,0500 0,0000 2 340,00 zł                  

69.
12.12.2018

12.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Broniszów/

251/4

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w pobliży gruntów
rolnych oraz leśnych. Dojazd do działki
odbywa się drogą gruntową. Działka nie
jest użytkowana rolniczo. Jest
porośnięta krzewami i samosiejkami
młodych drzew.

1,8400 1,8100 78 090,00 zł                

70.
18.12.2018

11.30
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 13 920,00 zł                

71.
18.12.2018

12.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

Leśniów Wielki/
Czerwieńsk/
dz. 452/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP działka ujęta jest jako ekologia, 
obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

wyłączony z zabudowy.
0,9200 0,9200 11 220,00 zł                

72.
18.12.2018

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
Nietkowice/
Czerwieńsk/
dz. 288/4

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana
W MPZP tereny rolnicze (rola, sad, 

ogrodnictwo, pastwisko).
0,5000 0,5000 14 800,00 zł                

73.
20.12.2018 

9.30
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 9 900,00                   

74.
20.12.2018 

10.00
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                   

75.
20.12.2018 

10.00
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                 

76.
20.12.2018 

10.00
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                   

77.
20.12.2018 

10.00
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 0,2844 8 190,00                   



78.
21.12.2018 

10.00
KOWR 

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/
LIPNA/

Przewóz/
dz. 490

sprzedaż
ustny

ograniczony
rolna

niezabudowana
rolna 3,3500 3,3500 71 500,00 zł                

79.
21.12.2018 

10.30
KOWR 

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

MIRKOWICE/
Jasień/

dz. 156/4

sprzedaż
ustny

ograniczony
rolna

niezabudowana
rolna 8,8953 7,3670 192 300,00 zł              

80,4462 76,1554 2 643 120,00 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


