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

Lp.
PLANOWANA 

DATA PRZETARGU

miesiąc/rok

MIEJSCE 

PRZEPROWADZENIA 

PRZETARGU (nazwa 

jednostki)

POŁOŻENIE 

NIERUCHOMOŚCI

województwo/ 

powiat/

obręb/  

gmina/

numer działki

MOŻLIWE 

PRZEZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI

FORMA 

ROZDYSPONOWANIA 

(sprzedaż/dzierżawa/ 

rodzaj przetargu)

OPIS NIERUCHOMOŚCI

(media, podstawowe atrybuty)

POWIERZCHNIA 

NIERUCHOMOŚCI  

[ha]

 CENA WYWOŁAWCZA

[zł]
NAMIARY GPS

NIERUCHOMOŚCI

LINK DO 

NIERUCHOMOŚCI

1.
05.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

Nietków/
Czerwieńsk/

dz. 1220/7 i 1/8 dz. 
1220/1

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP teren oznaczony jako: MN2- 
teren zabudowy mieszkaniowej z 

dopuszczeniem funkcji usługowej, dz. 
1220/1 oznaczona jako KDD- teren 

drogi publicznej dojazdowej. .

0,4247                  92 600,00 zł 
N: 52˚1'12.13''
E: 15˚21'50.14''

GEOPORTAL

2.
05.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

Nietków/
Czerwieńsk/

dz. 1220/6 i 1/8 dz. 
1220/1

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP teren oznaczony jako: MN2- 
teren zabudowy mieszkaniowej z 

dopuszczeniem funkcji usługowej, dz. 
1220/1 oznaczona jako KDD- teren 

drogi publicznej dojazdowej. .

0,4730                 102 100,00 zł 
N: 52˚1'12.13''
E: 15˚21'50.14''

GEOPORTAL

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP.

Filia w Zielonej Górze

HARMONOGRAM

przetargów na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych

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

województwo lubuskie

na LUTY 2019 roku

1. OT KOWR  w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze

   ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra
   tel. 68 329 33 73 lub 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; tomasz.klimek@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.bielawska@kowr.gov.pl



3.
05.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

Nietków/
Czerwieńsk/

dz. 1220/8 i 1/8 dz. 
1220/1

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP teren oznaczony jako: MN2- 
teren zabudowy mieszkaniowej z 

dopuszczeniem funkcji usługowej, dz. 
1220/1 oznaczona jako KDD- teren 

drogi publicznej dojazdowej. .

0,4276                  93 200,00 zł 
N: 52˚1'12.13''
E: 15˚21'50.14''

GEOPORTAL

4.
05.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

Nietków/
Czerwieńsk/

dz. 1220/5 i 1/8 dz. 
1220/1

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP teren oznaczony jako: MN2- 
teren zabudowy mieszkaniowej z 

dopuszczeniem funkcji usługowej, dz. 
1220/1 oznaczona jako KDD- teren 

drogi publicznej dojazdowej. .

0,6188                 129 100,00 zł 
N: 52˚1'12.13''
E: 15˚21'50.14''

GEOPORTAL

5.
05.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

Nietków/
Czerwieńsk/

dz. 1220/3 i 1/8 dz. 
1220/1

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP teren oznaczony jako: MN2- 
teren zabudowy mieszkaniowej z 

dopuszczeniem funkcji usługowej, dz. 
1220/1 oznaczona jako KDD- teren 

drogi publicznej dojazdowej. .

0,5221                 110 400,00 zł 
N: 52˚1'12.13''
E: 15˚21'50.14''

GEOPORTAL

6.
05.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

Nietków/
Czerwieńsk/

dz. 1220/4 i 1/8 dz. 
1220/1

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP teren oznaczony jako: MN2- 
teren zabudowy mieszkaniowej z 

dopuszczeniem funkcji usługowej, dz. 
1220/1 oznaczona jako KDD- teren 

drogi publicznej dojazdowej. .

0,5630                 118 300,00 zł 
N: 52˚1'12.13''
E: 15˚21'50.14''

GEOPORTAL

7.
05.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

Nietków/
Czerwieńsk/

dz. 1220/9 i 1/8 dz. 
1220/1

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP teren oznaczony jako: MN2- 
teren zabudowy mieszkaniowej z 

dopuszczeniem funkcji usługowej, dz. 
1220/1 oznaczona jako KDD- teren 

drogi publicznej dojazdowej. .

0,4803                 103 600,00 zł 
N: 52˚1'12.13''
E: 15˚21'50.14''

GEOPORTAL

8.
05.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

Nietków/
Czerwieńsk/

dz. 1220/2 i 1/8 dz. 
1220/1

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP teren oznaczony jako: MN2- 
teren zabudowy mieszkaniowej z 

dopuszczeniem funkcji usługowej, dz. 
1220/1 oznaczona jako KDD- teren 

drogi publicznej dojazdowej. .

0,5813                 121 800,00 zł 
N: 52˚1'12.13''
E: 15˚21'50.14''

GEOPORTAL

9.
06.02.2019

9.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/                     

żagański/                      

WYMIARKI/

Witoszyn/

dz. 84/9

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
mieszkaniową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana 
położona w miejscowości Witoszyn, 

posiada Decyzję o warunkach 
zabudowy budynku mieszkalnego.

1,5100 221 500,00 zł               
N:51˚32'23.59''
E:15˚5'48.51"

GEOPORTAL

10.
06.02.2019

9.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/                     

żagański/                      

WYMIARKI/

Witoszyn/

dz. 449/6

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
mieszkaniową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana 
położona w miejscowości Witoszyn, 

posiada Decyzję o warunkach 
zabudowy budynku mieszkalnego.

0,0788 14 200,00 zł             
N:51˚30'58.98''
E:15˚5'51.26"

GEOPORTAL



11.
06.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

WITOSZYN/
Wymiarki
dz. 356/4

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana położona w 
miejscowości Witoszyn leżącej około 2,5 km 

od miejscowości gminnej Wymiarki, oraz 
około 21 km od miasta powiatowego 
Żagania. Działka położona przy ul. 

Kombatantów, w sąsiedztwie zabudowy 
zagrodowej i działek niezabudowanych. 
Kształt działki nieregularny, teren działki 
płaski, porośnięty roślinnością łąkową. 

Przez działkę przebiega napowietrzna linia 
energetyczna. Na działce znajduje się 

pojedyncze stare drzewo owocowe. Dojazd 
z drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka 

nieuzbrojona, w bliskiej odległości znajdują 
się: sieć energetyczna i wodociągowa.

0,2600 16 590,00 zł             
N: 51˚31'35.88"
E: 15˚6'2.39''

GEOPORTAL

12.
06.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

WITOSZYN/
Wymiarki

dz. 357/6, 357/7

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana położona w 
miejscowości Witoszyn leżącej około 2,5 km 

od miejscowości gminnej Wymiarki, oraz 
około 21 km od miasta powiatowego 

Żagania. Działki tworzą kompleks położony 
przy ul. Kombatantów w sąsiedztwie 

zabudowy zagrodowej i działek 
niezabudowanych. W środkowej części dz. 
357/7 znajduje się działka nie będąca w 
Zasobie WRSP o numerze ewidencyjnym 
357/4, dla której ustanowiona została 
służebność przejazdu i przechodu przez 
działkę nr 357/7 – służebność przebiega 
wzdłuż granicy działki nr 357/7 z działką 
357/8 na długości 62,17 m i szerokości 6 

m. 
Kształt kompleksu nieregularny, teren 
płaski, porośnięty roślinnością łąkową. 

Przez nieruchomość przebiega 
napowietrzna linia energetyczna. Dojazd z 

drogi o nawierzchni asfaltowej. Działki 
nieuzbrojone, w bliskiej odległości znajdują 

się: sieć energetyczna i wodociągowa.

0,3700 20 580,00 zł             
N: 51˚31'33.54"
E: 15˚6'6.85''

GEOPORTAL

13.
06.02.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/                     

żagański/                      

WYMIARKI/

Witoszyn/

dz. 80/3

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
mieszkaniową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana 
położona w miejscowości Witoszyn, 

posiada Decyzję o warunkach 
zabudowy budynku mieszkalnego.

0,1000 11 940,00 zł                 
N:51˚32'27.34''
E:15˚5'57.02"

GEOPORTAL

14.
06.02.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/                     

żagański/                      

WYMIARKI/

Witoszyn/

dz. 80/4

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
mieszkaniową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana 
położona w miejscowości Witoszyn, 

posiada Decyzję o warunkach 
zabudowy budynku mieszkalnego.

0,1500 17 520,00 zł                 
N:51˚32'26.67''
E:15˚5'54.24"

GEOPORTAL

15.
06.02.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/                     

żagański/                      

WYMIARKI/

Witoszyn/

dz. 132/2

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
mieszkaniową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana 
położona w miejscowości Witoszyn, 

posiada Decyzję o warunkach 
zabudowy budynku mieszkalnego.

0,4200 46 560,00 zł                 
N:51˚32'30.33''
E:15˚6'0.02''

GEOPORTAL

16.
06.02.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/                     

żagański/                      

WYMIARKI/

Witoszyn/

dz.  134/5

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
mieszkaniową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana 
położona w miejscowości Witoszyn, 

posiada Decyzję o warunkach 
zabudowy budynku mieszkalnego.

0,4500 49 980,00 zł                 
N:51˚32'27.07''
E:15˚5'57.01''

GEOPORTAL



17.
06.02.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/                     

żagański/                      

WYMIARKI/

Witoszyn/

dz. 520

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
mieszkaniową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana 
położona w miejscowości Witoszyn, 

posiada Decyzję o warunkach 
zabudowy budynku mieszkalnego.

0,4000 44 220,00 zł                 
N:51˚32'30.42''
E:15˚6'2.55''

GEOPORTAL

18.
06.02.2019

13.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/

ŁAGÓW/
Dąbie
dz. 59

teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  położona w 
sąsiedztwie nieruchomości 

zabudowanych od strony północnej 
znajduje się ferma. Kształt działki 

foremny – prostokątny. Sieci: 
energetyczna, wodociągowa w drodze. 

1,0671            196 980,00 zł 
N: 52˚3'34.44"
E: 15˚37'2.62''

GEOPORTAL

19.
07.02.2019

14.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

Olszyniec/
Żary/

dz. 48/4

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP teren oznaczony jako: M8- 
mieszkalnictwo (wielorodzinne, 

jednorodzinne), obszar zabudowy do 
adaptacji, U8- usługi (publiczne) 
obszar zabudowy do adaptacji

0,5300                  60 200,00 zł 
N: 51˚39'45.5''
E: 15˚14'32.37''

GEOPOTRAL

20.
07.02.2019

14.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

Olszyniec/
Żary/

dz. 176/12

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP teren oznaczony jako: M8- 
mieszkalnictwo (wielorodzinne, 

jednorodzinne), obszar zabudowy do 
adaptacji, U8- usługi (publiczne) 
obszar zabudowy do adaptacji

0,7900                  89 200,00 zł 
N: 51˚38'52.7''
E: 15˚13'32.22''

GEOPORTAL

21.
07.02.2019

09.00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

DZIETRZYCHOWICE/
Żagań
dz. 977

teren przeznaczony 
pod zabudowe

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomoś znajduje się w
obrębie ewidencyjnym wsi
Dzietrzychowice a rzeczywiście na
terenie przysiółka Marysin.
Nieruchomość zlokalizowana jest
w bezpośrednim sąsiedztwie
działek zagrodowych w północno
– zachodniej części miejscowości.
Działka znajduje się w odległości
około 1 km od granic
administracyjnych miasta
Żagania. Ponadto dla ww. działki
wydano decyzję o warunkach
zabudowy nr 39/2016 z dnia
27.06.2016 r. dla inwestycji
polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego,
wolnostojącego wraz z 

0,2972 58 700,00 zł                 
N: 51˚38'12.14''
E: 15˚34'43.54''

GEOPORTAL

22.
08.02.2019

9.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 1164

teren aktywności 
gospodarczej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość zlokalizowana na południowy - 
wschód od stacji benzynowej i zabudowań 

ul. Przemysłowej miasta Sława, przy drodze 
nr 278 relacji Sława - Wschowa. Działak w 

MPZP przeznaczona pod aktywność 
gospodsarczą - handel hurtowy i 

półhurtowy)

12,7400 3 579 000,00 zł            
N: 51˚52'12.73''
E: 16˚5'15.48''

GEOPORTAL



23.
08.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

1 m. KARGOWA/
Kargowa
dz. 760

teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest w 
północnej części miasta przy ul. 

Górnej, w sąsiedztwie nieruchomości 
zabudowanych. Teren działki płaski, 
nie podmokły, częściowo ogrodzony. 

Na działce znajdują się duże 
zakrzaczenia i zadrzewienie oraz 

nieużytkowany budynek gospodarczy 

0,5659            115 640,00 zł 
N: 52˚4'30.78"
E: 15˚51'47.83''

GEOPORTAL

24.
08.02.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NOWY ŚWIAT/

Sulechów
dz. 121/35

teren przeznaczony pod 
usługi komercyjne

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  położona jest przy 
drodze relacji Sulechów – Cigacice w 

sąsiedztwie pól i lasów z dala od 
zabudowań. Sieci: energetyczna, 
wodociągowa i kanalizacyjna w 
bliskiej odległości - wzdłuż drogi

0,3910            190 400,00 zł 
N: 52˚3'34.5"
E: 15˚37'2.85''

GEOPORTAL

25.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/21 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1250 86 530,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

26.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/22

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1208 59 840,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

27.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/23

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1163 57 630,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

28.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/28 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1016 61 290,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL



29.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/29 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1006 85 430,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

30.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/30 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1242 70 130,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

31.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/31 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1202 68 260,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

32.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/32 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1162 66 300,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

33.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/33 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1123 64 520,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

34.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/34 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1071 62 050,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL



35.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/35 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1045 60 860,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

36.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/36 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1018 59 590,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

37.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/37 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1407 94 100,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

38.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/38 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1030 59 760,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

39.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/39 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1037 60 520,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

40.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/40 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1003 75 060,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL



41.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/41 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1202 95 540,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

42.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/42 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1005 85 940,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

43.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/45 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1005 58 990,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

44.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/46 + udział w 
dz. nr 739/51 + 
udział drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1438 84 700,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

45.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/47 + udział w 
dz. nr 739/51 + 
udział drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1004 67 760,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

46.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/48 + udział w 
dz. nr 739/51 + 
udział drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1106 72 100,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL



47.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/49 + udział w 
dz. nr 739/51 + 
udział drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1224 76 300,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

48.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/50 + udział w 
dz. nr 739/51 + 
udział drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1395 85 400,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

49.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/52  + udział 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1100 63 410,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

50.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/53  + udział 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1124 64 520,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

51.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/54  + udział 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1282 72 000,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

52.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/55  + udział 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1250 70 470,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL



53.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/56  + udział 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1118 64 260,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

54.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/57  + udział 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1175 66 980,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

55.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/58  + udział 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1345 74 890,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

56.
08.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/59 + udział 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach 
miasta Sławy przy ulicy Wschowskiej.  

Usytuowana  w kompleksie działek 
niezabudowanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkalną.  Kształt działki 

regularny. Dojazd do działki od ulicy Nowej. 
Działka nieuzbrojona wymaga wykonania 

przyłączy na koszt inwestora. 

0,1223 69 450,00 zł                 
N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL

57.
08.02.2019

9.30
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
NOWOSOLSKI/

Siedlisko/
Bielawy/
426/3

Decyzna o warunkach 
zabudowy nr 9/2017 z 

dnia 09.09.2017 r.

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest w 
sąsiedztwie zabudowań i lasów w 

północnej części wsi Bielawy
0,1640 30 000,00 zł             

N: 51˚46'15.41''
E: 15˚56'0.28''

GEOPORTAL

58.
08.02.2019

9.50
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
NOWOSOLSKI/

Siedlisko/
Bielawy/
426/4

Decyzna o warunkach 
zabudowy nr 9/2017 z 

dnia 09.09.2017 r.

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest w 
sąsiedztwie zabudowań i lasów w 

północnej części wsi Bielawy
0,1328 23 300,00 zł             

N: 51˚46'15.27''
E: 15˚56'1.94''

GEOPORTAL



59.
12.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowotomyski/

Zbąszyń/
Zbąszyń/
dz. 838/2

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP nieruchomość oznaczona 
została symbolem 011.KDL- teren 
dróg publicznych lokalnych  oraz 

275.P,U,MN tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów 
oraz usług z zapleczem mieszkalnym.

0,5808                 217 200,00 zł 
N: 51˚15'15.56''
E: 15˚56'11.94''

GEOPORTAL

60.
12.02.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

Zabór/
Zabór/

dz. 552/17,552/18

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP nieruchomość znajduje się na 
terenie przeznaczonym pod zabudowę 

mieszkaniową. Działka 552/18 
stanowi drogę wewnętrzną.

0,2363 38 340,00 zł
N: 51˚30'54.04''
E: 15˚11'39.49''

GEOPORTAL

61.
12.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
Nietkowice/
Czerwieńsk/
dz. 288/6

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP nieruchomość znajduje się na 
terenie zabudowy mieszkaniowej z 
dopuszczeniem istniejącej funkcji 

zagrodowej.

0,0800 8 320,00 zł
N: 52˚3'49.89''
E: 15˚21'42.11''

GEOPORTAL

62.
12.02.2019

11.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
Nietkowice/
Czerwieńsk/
dz. 288/7

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP nieruchomość znajduje się na 
terenie zabudowy mieszkaniowej z 
dopuszczeniem istniejącej funkcji 

zagrodowej.

0,0900 9 280,00 zł
N: 52˚3'50.49''
E: 15˚21'41.95''

GEOPORTAL

63.
12.02.2019

12.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. 1 m. Kargowa/
Kargowa/
dz. 755/2

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP  teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej oraz teren 

zieleni publicznej.
0,6898 167 650,00 zł

N: 52˚4'33.98''
E: 15˚51'43.47''

GEOPORTAL

64.
12.02.2019

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. 1 m. Kargowa/
Kargowa/
dz. 814/3

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP  teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej.

1,3816 390 040,00 zł
N: 52˚4'34.5''

E: 15˚52'34.71''
GEOPORTAL

65.
12.02.2019

11:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

Brzostowa/
Lipinki Łużyckie/                              

79

teren zabudowy 
mieszaniowo-

usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta 
obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Lipinki Łużyckie 
uchwalonym uchwałą Nr VI/26/15 Rady 

Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30.04.2015 
roku działka nr 79 obręb Brzostowa 

przeznaczona jest jako tereny o 
dominującej funkcji zabudowy 

mieszkaniowo - usługowej oraz zagrodowej 
– RMU.

Dla nieruchomości została wydana decyzja 
o ustaleniu warunków zabudowy nr 

25/2011 z dn. 12.07.2011 polegająca na 
budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego.

0,9300                 146 000,00 zł 
N: 51˚39'19.12''

E: 15˚1'2.3''
GEOPORTAL



66.
13.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/

DOBROSUŁÓW/
Bytnica
dz. 98/3

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
0,7727 43 800,00 zł                 

N: 52˚11'47.28''
E: 15˚7'49.33''

GEOPORTAL

67.
13.02.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/
BRODY/
Brody

dz. 138/5, 138/6

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
0,2165 36 500,00 zł                 

N: 51˚47'17.55''
E: 14˚47'7.47''

GEOPORTAL

68.
13.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/

2 m. KOŻUCHÓW/
Kożuchów

dz. 2/7

teren o funkcji mieszkaniowo 

- usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana 
położona w strefie peryferyjnej 

miasta, przy ulicach Kolonia 
Zielonogórska w sąsiedztwie 

nowopowstającego osiedla domków 
jednorodzinnych.

0,1404              32 600,00 zł 
N: 51˚45'4.53''
E: 15˚35'20.26''

GEOPORTAL

69.
13.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/

2 m. KOŻUCHÓW/
Kożuchów

dz. 2/9

teren o funkcji mieszkaniowo 

- usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana 
położona w strefie peryferyjnej 

miasta, przy ulicach Kolonia 
Zielonogórska w sąsiedztwie 

nowopowstającego osiedla domków 
jednorodzinnych.

0,3025              76 500,00 zł 
N: 51˚45'4.67''
E: 15˚35'15.9''

GEOPORTAL

70.
13.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/

2 m. KOŻUCHÓW/
Kożuchów

dz. 4

teren o funkcji mieszkaniowo 

- usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana 
położona w strefie peryferyjnej 

miasta, przy ulicach Kolonia 
Zielonogórska w sąsiedztwie 

nowopowstającego osiedla domków 
jednorodzinnych.

0,2656              61 320,00 zł 
N: 51˚45'3.69''
E: 15˚35'17.04''

GEOPORTAL

71.
13.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/

2 m. KOŻUCHÓW/
Kożuchów
dz. 15/9

teren o funkcji mieszkaniowo 

- usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana 
położona w strefie peryferyjnej 

miasta, przy ulicach Kolonia 
Zielonogórska w sąsiedztwie 

nowopowstającego osiedla domków 
jednorodzinnych.

0,3280              62 370,00 zł 
N: 51˚45'3.9''

E: 15˚35'23.19''
GEOPORTAL

72.
13.02.2019

12.00
KOWR

 ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

SUCHA DOLNA/
NIegosławice/

dz. 190/2

teren przeznaczony 
pod funkcję 

produkcyjno-
techniczną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka położona w strefie o walorach 
dla lokalizacji funkcji produkcyjno-

technicznej. Dojazd z drogi 
asfaltowej.

2,8000                 136 570,00 zł 
N: 51˚34'53.57''
E: 15˚41'18.8''

GEOPORTAL



73.
13.02.2019

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

1 m. MAŁOMICE/
Małomice
dz. 137/2

teren z możliwością 
lokalizacji zabudowy 

mieszkalno - 
usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w odległości ok. 
600 m na południowy wschód od centrum 

miasta Małomice, przy ul. Brzoskwiniowej w 
sąsiedztwie działek niezabudowanych – 
zabudowa w odległości ok. 20 m. Teren 

działki płaski, kształt regularny – 
prostokątny. Działka nieuzbrojona – media 

w bliskim sąsiedztwie: sieć elektryczna, 
wodociągowa i kanalizacyjna. Dojazd dobry 

z drogi gruntowej. 

0,2980                 104 700,00 zł 
N: 51˚33'6.74''
E: 15˚27'12.91''

GEOPORTAL

74.
13.02.2019

13.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

2 m. NOWOGRÓD 
BOBRZAŃSKI/

Nowogród Bobrzański
dz. 1133

teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową

sprzedaż
ustny

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno – 
zachodniej części miasta Nowogród 
Bobrzański w sąsiedztwie terenów 

zabudowanych i gruntów rolnych. Kształt 
działki foremny – prostokątny. Dojazd 
dobory ul. Łąkową                           o 

nawierzchni szutrowej. Media: linia 
energetyczna i wodociągowa w pobliżu 

działki. 

0,2529 63 900,00 zł             
N: 51˚48'14.52"
E: 15˚13'26.52''

GEOPORTAL

75.
13.02.2019

13.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

2 m. NOWOGRÓD 
BOBRZAŃSKI/

Nowogród Bobrzański
dz. 1135

teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową

sprzedaż
ustny

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno – zachodniej 
części miasta Nowogród Bobrzański w sąsiedztwie 
terenów zabudowanych i gruntów rolnych. Kształt 
działki nieforemny. Na nieruchomości występują 

niewielkie zakrzaczenia i zadrzewiania. Przez 
działkę przechodzi niewielka skarpa. Działka 

sąsiaduje z rowem melioracyjnym. Część leżąca w 
zaniżeniu jest grząska i podmokła w wysokim 
poziomie wód gruntowych. Część leżąca na 

wzniesieniu jest sucha. Przez działkę przechodzą 
linie średniego napięcia wraz z kilkoma słupami 

betonowymi. Na działce występuje drobne 
zagruzowanie i składowisko obornika. Dojazd 

dobry ul. Łąkową       o nawierzchni szutrowej. 
Media: linia energetyczna i wodociągowa w pobliżu 

działki.

0,9293 91 500,00 zł             
N: 51˚48'13.79"
E: 15˚13'27.82''

GEOPORTAL

76.
13.02.2019

13.01
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

CIGACICE/
Sulechów

dz. 4/1, 4/2, 4/4

teren przeznaczony pod 
zabudowę produkcyjno - 

techniczną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość zlokalizowana w odległości 
około 200 m od zabudowy wiejskiej oraz 
około 500 m od zakładu produkcyjnego 
wełny mineralnej. Przez nieruchomość 

przebiegają linie SN i WN, na działce nr 4/4 
dodatkowo znajduje się słup betonowy. 
Działki stanowią kompleks rozdzielony 
drogami wewnętrznymi. Nieruchomość 

nieużytkowana, występują drobne 

7,0112            961 200,00 zł 
N: 52˚2'43.64"
E: 15˚36'48.38''

GEOPORTAL

77.
14.02.2019

9:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

SIENIAWA ŻARSKA/
Żary/                              
198/2

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Wójt Gminy Żary wydał Decyzję nr 
212/2017, w której ustalił warunki 

zabudowy dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego i infrastruktury 

technicznej. Nieruchomość położona jest w 
centralnej części wsi wśród zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej. Działka 

posiada bezpośredni dostęp do drogi o 
nawierzchni asfaltowej. Działka jest 

niezabudowana i nieogrodzona. Teren 
działki płaski. Kształt działki regularny w 
postaci trójkąta. Działka znajduje się na 
terenie układu ruralistycznego, ujętego w 

wykazie obiektów znajdujących się w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków.  

0,1100 13 560,00 zł
N: 51˚38'24.49''
E: 15˚3'17.37''

GEOPORTAL



78.
14.02.2019

10:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
krośnieński/                        
CIEMNICE/

Dąbie/                              
18/2

teren zabudowy 
mieszaniowo-

usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana położona na 
peryferiach miejscowości Ciemnice pośród 

użytków rolnych, obszarów leśnych i 
zabudowanych. Kształt działki foremny – 
prawie prostokątny. Dojazd i dostęp do 

działki dobry. Teren działki lekko 
pagórkowaty, nie podmokły. Nieruchomość 

w obowiązującym ogólnym PZP Gminy 
ujęta jest jako teren zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej - MU. Przez 
teren działki przebiega linia 110kv GPZ 

Leśniów – GPZ Bytnica.

0,8100                  52 320,00 zł 
N: 52˚1'43.97''
E: 15˚15'1.85''

GEOPORTAL

79.
14.02.2019

12:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/

TUCHOLA ŻARSKA/                      
Lubsko/                              

32/1

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. 
Kształt działki regularny - zbliżony do 
prostokąta. Nachylenie terenu – teren 

płaski. W ewidencji gruntów stanowi grunty 
orne. Dojazd z drogi o nawierzchni 

asfaltowej oznaczonej w ewidencji gruntów 
nr 279/1 i z drogi gruntowej nr 280. 

Działka nieuzbrojona, ale posiada bliski 
dostęp do sieci energetycznej i 

wodociągowej. Działka porośnięta trawą.  
Dla działki wydano decyzję o warunkach 

zabudowy nr 18/2012 z dnia 07.02.2012 r. 
dla inwestycji polegającej na budowie 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
wolnostojącego wraz z infrastrukturą 

techniczną.

0,3800 55 340,00 zł
N: 51˚48'19.73''
E: 15˚4'39.58''

GEOPORTAL

80.
14.02.2019

13:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRONOWICE/
Trzebiel/                              

9/1

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Wójt Gminy Trzebiel wydał decyzję, w 
której ustalono warunki zabudowy dla 
inwestycji polegającej na zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej z częścią 
garażową. Działka nieuzbrojona, ale 

posiada bliski dostęp do sieci wodociągowej 
i energetycznej. Przez teren działki 
przebiegają dwie napowietrzne linie 

energetyczne. Działka posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej o nawierzchni 

asfaltowej. 

1,2258                 115 800,00 zł 
N: 51˚34'0.69''
E: 14˚45'20.86''

GEOPORTAL

81.
14.02.2019

13:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRONOWICE/
Trzebiel/                              

9/2

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Wójt Gminy Trzebiel wydał decyzję, w 
której ustalono warunki zabudowy dla 
inwestycji polegającej na zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej z częścią 
garażową. Działka nieuzbrojona, ale 

posiada bliski dostęp do sieci wodociągowej 
i energetycznej. Przez teren działki 
przebiegają dwie napowietrzne linie 

energetyczne. Działka posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej o nawierzchni 

asfaltowej. 

1,7666                 139 200,00 zł 
N: 51˚34'0.69''
E: 14˚45'20.86''

GEOPORTAL

82.
14.02.2019

13:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRONOWICE/
Trzebiel/                              

9/3

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Wójt Gminy Trzebiel wydał decyzję, w 
której ustalono warunki zabudowy dla 
inwestycji polegającej na zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej z częścią 
garażową. Działka nieuzbrojona, ale 

posiada bliski dostęp do sieci wodociągowej 
i energetycznej. Przez teren działki 
przebiegają dwie napowietrzne linie 

energetyczne. Działka posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej o nawierzchni 

asfaltowej. 

1,7001                 133 800,00 zł 
N: 51˚34'0.69''
E: 14˚45'20.86''

GEOPORTAL



83.
14.02.2019

13:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRONOWICE/
Trzebiel/                              

9/4

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Wójt Gminy Trzebiel wydał decyzję, w 
której ustalono warunki zabudowy dla 
inwestycji polegającej na zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej z częścią 
garażową. Działka nieuzbrojona, ale 

posiada bliski dostęp do sieci wodociągowej 
i energetycznej. Przez teren działki 
przebiegają dwie napowietrzne linie 

energetyczne. Działka posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej o nawierzchni 

asfaltowej. 

0,5000                  45 360,00 zł 
N: 51˚34'0.69''
E: 14˚45'20.86''

GEOPORTAL

84.
14.02.2019

13:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRONOWICE/
Trzebiel/                              

9/5

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Wójt Gminy Trzebiel wydał decyzję, w 
której ustalono warunki zabudowy dla 
inwestycji polegającej na zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej z częścią 
garażową. Działka nieuzbrojona, ale 

posiada bliski dostęp do sieci wodociągowej 
i energetycznej. Przez teren działki 
przebiegają dwie napowietrzne linie 

energetyczne. Działka posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej o nawierzchni 

asfaltowej. 

0,5000                  45 360,00 zł 
N: 51˚34'0.69''
E: 14˚45'20.86''

GEOPORTAL

85.
14.02.2019

13:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRONOWICE/
Trzebiel/                              

9/6

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Wójt Gminy Trzebiel wydał decyzję, w 
której ustalono warunki zabudowy dla 
inwestycji polegającej na zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej z częścią 
garażową. Działka nieuzbrojona, ale 

posiada bliski dostęp do sieci wodociągowej 
i energetycznej. Przez teren działki 
przebiegają dwie napowietrzne linie 

energetyczne. Działka posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej o nawierzchni 

asfaltowej. 

0,4999                  45 360,00 zł 
N: 51˚34'0.69''
E: 14˚45'20.86''

GEOPORTAL

86.
14.02.2019

13:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRONOWICE/
Trzebiel/                              

9/7

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Wójt Gminy Trzebiel wydał decyzję, w 
której ustalono warunki zabudowy dla 
inwestycji polegającej na zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej z częścią 
garażową. Działka nieuzbrojona, ale 

posiada bliski dostęp do sieci wodociągowej 
i energetycznej. Przez teren działki 
przebiegają dwie napowietrzne linie 

energetyczne. Działka posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej o nawierzchni 

asfaltowej. 

0,5000                  45 360,00 zł 
N: 51˚34'0.69''
E: 14˚45'20.86''

GEOPORTAL

87.
14.02.2019

13:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRONOWICE/
Trzebiel/                              

9/8

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Wójt Gminy Trzebiel wydał decyzję, w 
której ustalono warunki zabudowy dla 
inwestycji polegającej na zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej z częścią 
garażową. Działka nieuzbrojona, ale 

posiada bliski dostęp do sieci wodociągowej 
i energetycznej. Przez teren działki 
przebiegają dwie napowietrzne linie 

energetyczne. Działka posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej o nawierzchni 

asfaltowej. 

0,4999                  45 360,00 zł 
N: 51˚34'0.69''
E: 14˚45'20.86''

GEOPORTAL

88.
15.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
KOLSKO/
Kolsko

dz. 198/4

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana położona w 
północnej części miejscowości Kolsko przy 

ulicy Polnej w sąsiedztwie działek 
zabudowanych. Dojazd od drogi asfaltowej 

ul. Łąkowej – drogą gruntową biegnącą 
wzdłuż północnej granicy działki. Kształt 

regularny – prostokątny. 

0,1634 27 200,00 zł                 
N: 51˚57'55.57''
E: 15˚57'50.58''

GEOPORTAL



89.
15.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
KOLSKO/
Kolsko

dz. 296/1

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana położona w 
odległości ok. 0,5 km od centrum Kolska 

przy ul. Piastowskiej                  w 
sąsiedztwie działek zabudowanych. Dojazd 

od drogi asfaltowej. Kształt regularny – 
prostokątny                            z 

wydzielonym dojazdem. 

0,3700 46 100,00 zł                 
N: 51˚57'55.57''
E: 15˚57'50.58''

GEOPORTAL

90.
15.02.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

DROŻKÓW/
Żary

dz. 335/8

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana położona w 
centrum miejscowości Drożków w 

sąsiedztwie terenów zabudowanych – 
rozproszona zabudowa mieszkaniowa. 
Działka graniczy z rowem oraz z drogą 
wojewódzką nr 287 relacji: Kosierz – 

Bobrowice – Lubsko – Żary. Na działce 
znajduje się drzewostan w wieku ok. 40 lat 

(olcha, dąb). Media: sieć energetyczna i 
wodociągowa w pobliżu działki. Dojazd 

drogą asfaltową. 

0,2481 41 650,00 zł                 
N: 51˚41'2.24''
E: 15˚4'17.98''

GEOPORTAL

91.
15.02.2019

10.45
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

STARY KISIELIN/
54 m. Zielona Góra

dz. 374/4

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka z ustalonymi warunkami 
zabudowy dla inwestycji 

polegającej na zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

0,3262 120 450,00 zł
N: 51˚55'45.72''
E: 15˚35'22.22''

GEOPORTAL

92.
15.02.2019

10.45
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

STARY KISIELIN/
54 m. Zielona Góra

dz. 374/6 + udz. 1/5 
w dz. 374/10 (droga)

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka z ustalonymi warunkami 
zabudowy dla inwestycji 

polegającej na zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

0,3000 150 790,00 zł
N: 51˚55'45.72''
E: 15˚35'22.22''

GEOPORTAL

93.
15.02.2019

11.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

1 miasta 
CZERWIEŃSK/

Czerwieńsk
dz. 218/29, 218/40

teren przeznaczony pod 
przemysł, bazy i składy 

oraz zabudowę 
mieszkaniową z 

dopuszczeniem usług

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  składa się z dwóch działek 
położonych obok siebie, w sąsiedztwie 
nieruchomości zabudowanych. Kształt 
działek foremny – prawie prostokątny. 

Jednym najdłuższym bokiem nieruchomość 
graniczy z drogą asfaltową ul. Boczną z 
dobrym zjazdem na działkę nr 218/29.

0,2363 113 190,00 zł
N: 52˚1'2.62"
E: 15˚24'21.8''

GEOPORTAL

94.
19.02.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/
Czyżówek/

Iłowa/
dz. 27/8

pomieszczenie 
gospodarcze

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Lokal przeznaczony na cele inne niż 
mieszkaniowe składający się z 

pomieszczenia magazynowego oraz 
pomieszczenia gospodarczego.

64,27m² 28 000,00 zł
N: 51˚30'54.04''
E: 15˚11'39.49''

GEOPORTAL

95.
19.02.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. 1 m. Kargowa/
Kargowa/
dz. 751/1

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP  teren preferowany do 
zabudowy miezkaniowo-usługowej.

0,1093                  38 500,00 zł 
N: 52˚04'36.3''
E: 15˚51'41.5''

GEOPORTAL

96.
19.02.2019

11.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
60-Przylep/

m. Zielona Góra/
dz. 378/16

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP teren z przewagą funkcji 
mieszkaniowo-usługowej.

0,1351                 219 300,00 zł 
N: 51˚57'51.08''
E: 15˚27'13.89''

GEOPOTRAL



97.
19.02.2019

12.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

Kuźnica Głogowska/
Sława/

dz. 164/5

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP nieruchomość znajduje się na 
terenie przeznaczonym pod zabudowę 

mieszkaniową. Działka 552/18 
stanowi drogę wewnętrzną.

2,293 521 900,00 zł
N: 51˚30'54.04''
E: 15˚11'39.49''

GEOPORTAL

98.
19.02.2019

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/

Otyń/
Otyń/

dz. 432/7

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP rezerwa terenu pod obszar 
usług (publicznych i komercyjnych).

0,1212                  61 400,00 zł 
N: 51˚50'48.1''
E: 15˚42'5.85''

GEOPORTAL

99.
19.02.2019

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/

Otyń/
Otyń/

dz. 432/9

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP rezerwa terenu pod obszar 
usług (publicznych i komercyjnych).

0,1248                  63 400,00 zł 
N: 51˚50'48.1''
E: 15˚42'5.85''

GEOPORTAL

100.
19.02.2019

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/

Otyń/
Otyń/

dz. 432/12

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP rezerwa terenu pod obszar 
usług (publicznych i komercyjnych).

0,1475                  80 100,00 zł 
N: 51˚50'48.1''
E: 15˚42'5.85''

GEOPORTAL

101.
19.02.2019

8:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

LIPINKI ŁUŻYCKIE/
Lipinki Łużyckie/                              

426/3

teren zabudowy 
mieszaniowo-

usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. 
Kształt działki nieregularny. Nachylenie 

terenu – teren płaski. W ewidencji gruntów 
stanowi grunty orne i pastwiska trwałe. 

Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej nr 
473 i 447. Działka nieuzbrojona, ale 

posiada bliski dostęp do sieci energetycznej 
i wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Działka 
porośnięta trawą i krzakami. 25.05.2011 

została wydana Decyzja o ustaleniu 
warunków zabudowy nr 21/2011 przez 
wójta Gminy Lipinki Łużyckie ustalająca 

warunki zabudowy dla inwestycji 
polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

wolnostojącego wraz z infrastruktura 
techniczną.

Działka znajduje się na terenie układu 
ruralistycznego m. Lipinki Łużyckie, ujętego 

w wykazie obiektów znajdujących się w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

wskazanego przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do 

ujęcia w gminnej ewidencji.

0,3800                  67 800,00 zł 
N: 51˚38'44.08''
E: 15˚0'46.18''

GEOPORTAL



102.
19.02.2019

8:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

SIODŁO/
Żary/                              
68/2

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. 
Teren działki płaski. Kształt działki 

nieregularny, ale o regularnych proporcjach 
boków. Działka od strony południowej 
posiada bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej 
o nawierzchni asfaltowej. W południowej 
części działki rosną krzaki i pojedyncze 

stare drzewa owocowe nieprzedstawiające 
wartości rynkowej. Działka nieuzbrojona, 

ale posiada bliski dostęp do sieci 
wodociągowej 

i energetycznej.
W dniu 7 maja 2018 roku Wójt Gminy Żary 
wydał Decyzję nr 214/2017, w której ustalił 

warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu dla inwestycji 

polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

wolnostojącego z infrastrukturą techniczną.

0,3300                  62 200,00 zł 
N: 51˚35'58.64''
E: 15˚13'0.95''

GEOPORTAL

103.
19.02.2019

9:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żagański/                        

WYMIARKI/
Wymiarki/                              

70/3

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. 
Kształt działki regularny - zbliżony do 

trójkąta. Nachylenie terenu – teren płaski. 
W ewidencji gruntów stanowi sady. Dojazd 
pośrednio przez działkę nr 70/2 z drogi o 

nawierzchni brukowej nr 76. Działka 
nieuzbrojona, ale posiada bliski dostęp do 

sieci energetycznej  i wodociągowej. 
Działka porośnięta roślinnością łąkową.

Dla przedmiotowej nieruchomości została 
wydana przez Wójta Gminy Wymiarki 

Decyzja nr 10/2017 o warunkach zabudowy 
z dnia 12.09.2017 roku ustalająca warunki 

dla budowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z infrastrukturą 

techniczną

0,1000                  12 000,00 zł 
N: 51˚30'41.77''
E: 15˚4'42.42''

GEOPORTAL

104.
19.02.2019

11:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

Trzebiel/
Trzebiel/                              
596/2

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. 
Teren działki płaski. Kształt działki 

regularny, zbliżony do trapezu 
prostokątnego. Działka posiada bezpośredni 

dostęp do drogi publicznej o nawierzchni 
asfaltowej. Teren działki porośnięty trawą 

oraz kilkoma krzakami. Przez cześć 
nieruchomości przebiega napowietrzna linia 

energetyczna. Działka nieuzbrojona, ale 
posiada dostęp do sieci wodociągowej i 

energetycznej
Dla działki została wydana Decyzja nr 

04/II/2013 ustalająca warunki zabudowy 
dotyczące inwestycji polegającej na 

zabudowie mieszkaniowej.

0,5364 82 400,00 zł
N: 51˚38'5.19''
E: 14˚48'32.72''

GEOPORTAL



105.
20.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

SIENIWA ŻARSKA/
Żary

dz. 357/8

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  położona w zachodniej 
części miejscowości Sieniawa Żarska, przy 

drodze asfaltowej,  w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkalnej i gospodarczej.  Działka 

położona jest poniżej poziomu drogi, od 
południa graniczy z rzeczką Sienica. Działka 

niezagospodarowana, porośnięta trawą i 
chwastami. W południowej części rośnie 

kilka drzew owocowych. Sieci: 
wodociągowa i elektryczna w bliskiej 
odległości. Dojazd z drogi asfaltowej.

0,0800 20 400,00 zł             
N: 51˚38'22.66"
E: 15˚4'22.44''

GEOPORTAL

106.
20.02.2019

10.15
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/

4 miasta Gubin/
Gubin

dz. 181/4 + udział 
1/12 w dz. 181/1

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest na 
peryferiach miasta Gubin przy 

wyjeździe do miejscowości 
Jaromirowice. Nieruchomość znajduje 
się w kompleksie nowo wydzielonych 

działek przy ulicy Gdyńskiej. 

0,0969 43 500,00 zł             
N: 51˚57'25.88"
E: 14˚45'3.33''

GEOPORTAL

107.
20.02.2019

10.15
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/

4 miasta Gubin/
Gubin

dz. 181/5 + udział 
1/12 w dz. 181/1

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest na 
peryferiach miasta Gubin przy 

wyjeździe do miejscowości 
Jaromirowice. Nieruchomość znajduje 
się w kompleksie nowo wydzielonych 

działek przy ulicy Gdyńskiej. 

0,0784 36 500,00 zł             
N: 51˚57'25.88"
E: 14˚45'3.33''

GEOPORTAL

108.
20.02.2019

10.15
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/

4 miasta Gubin/
Gubin

dz. 181/6 + udział 
1/12 w dz. 181/1

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest na 
peryferiach miasta Gubin przy 

wyjeździe do miejscowości 
Jaromirowice. Nieruchomość znajduje 
się w kompleksie nowo wydzielonych 

działek przy ulicy Gdyńskiej. 

0,0889 40 500,00 zł             
N: 51˚57'25.88"
E: 14˚45'3.33''

GEOPORTAL

109.
20.02.2019

10.15
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/

4 miasta Gubin/
Gubin

dz. 181/9 + udział 
1/12 w dz. 181/1

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest na 
peryferiach miasta Gubin przy 

wyjeździe do miejscowości 
Jaromirowice. Nieruchomość znajduje 
się w kompleksie nowo wydzielonych 

działek przy ulicy Gdyńskiej. 

0,0920 37 300,00 zł             
N: 51˚57'25.88"
E: 14˚45'3.33''

GEOPORTAL

110.
20.02.2019

10.15
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/

4 miasta Gubin/
Gubin

dz. 181/10 + udział 
1/12 w dz. 181/1

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest na 
peryferiach miasta Gubin przy 

wyjeździe do miejscowości 
Jaromirowice. Nieruchomość znajduje 
się w kompleksie nowo wydzielonych 

działek przy ulicy Gdyńskiej. 

0,0794 33 100,00 zł             
N: 51˚57'25.88"
E: 14˚45'3.33''

GEOPORTAL



111.
20.02.2019

10.15
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/

4 miasta Gubin/
Gubin

dz. 181/11 + udział 
1/12 w dz. 181/1

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest na 
peryferiach miasta Gubin przy 

wyjeździe do miejscowości 
Jaromirowice. Nieruchomość znajduje 
się w kompleksie nowo wydzielonych 

działek przy ulicy Gdyńskiej. 

0,0865 37 600,00 zł             
N: 51˚57'25.88"
E: 14˚45'3.33''

GEOPORTAL

112.
20.02.2019

10.15
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/

4 miasta Gubin/
Gubin

dz. 181/14 + udział 
1/12 w dz. 181/1

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest na 
peryferiach miasta Gubin przy 

wyjeździe do miejscowości 
Jaromirowice. Nieruchomość znajduje 
się w kompleksie nowo wydzielonych 

działek przy ulicy Gdyńskiej. 

0,0991 40 900,00 zł             
N: 51˚57'25.88"
E: 14˚45'3.33''

GEOPORTAL

113.
20.02.2019

10.15
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/

4 miasta Gubin/
Gubin

dz. 181/15 + udział 
1/12 w dz. 181/1

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest na 
peryferiach miasta Gubin przy 

wyjeździe do miejscowości 
Jaromirowice. Nieruchomość znajduje 
się w kompleksie nowo wydzielonych 

działek przy ulicy Gdyńskiej. 

0,0943 38 000,00 zł             
N: 51˚57'25.88"
E: 14˚45'3.33''

GEOPORTAL

114.
20.02.2019

10.15
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/

4 miasta Gubin/
Gubin

dz. 181/16 + udział 
1/12 w dz. 181/1

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest na 
peryferiach miasta Gubin przy 

wyjeździe do miejscowości 
Jaromirowice. Nieruchomość znajduje 
się w kompleksie nowo wydzielonych 

działek przy ulicy Gdyńskiej. 

0,0991 39 600,00 zł             
N: 51˚57'25.88"
E: 14˚45'3.33''

GEOPORTAL

115.
20.02.2019

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

DĄBROWA ŁUŻYCKA/
Przewóz
dz. 13/2

działka przeznaczona pod 
mieszkalnictwo

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana położona na 
skraju zabudowy miejscowości Dąbrowa 

Łużycka w sąsiedztwie działek 
zabudowanych. Działka niezabudowana i 

nieogrodzona. Kształt regularny – 
prostokątny. Teren płaski. Działka 
wykorzystywana jako dojazd do 

nieruchomości sąsiedniej.

0,0500                2 810,00 zł 
N: 51˚31'41.31"
E: 14˚53'3.15''

GEOPORTAL

116.
20.02.2019

13.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

BRONOWICE/
Trzebiel
dz. 10

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość zlokalizowana w północno – 
zachodniej części miejscowości, na obszarze 

rozporoszonej zabudowy w odległości ok. 
80 m od zabudowań, przy ul. Partyzantów.  
Działka ma regularny kształt – zbliżony do 

kwadratu. Działka nieużytkowana, 
zadrzewiona (osika) i zakrzaczona. Teren 
działki pofałdowany. Miejscowo na działce 

znajdują się śmieci. Przez działkę przebiega 
linia elektryczna średniego napięcia  i linia 

telefoniczna. Teren działki wymaga 
rekultywacji. Media: energia elektryczna, 
wodociąg w pobliżu działki. Dojazd dobry                   

z drogi utwardzonej. 

0,5500 54 240,00 zł             
N: 51˚33'55.06"
E: 14˚45'15.69''

GEOPORTAL



117.
20.02.2019

13.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

KADŁUBIA/
Żary

dz. 321/11

teren przeznaczony pod 
budowę farmy 
fotowoltaicznej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest przy 
drodze krajowej nr 12 na skraju 

zabudowy usługowo – 
przemysłowej miasta Żary. W 

sąsiedztwie znajduje się żarska 
strefa przemysłowa

3,4218                 470 150,00 zł 
N: 51˚39'18.02''
E: 15˚9'0.48''

GEOPORTAL

118.
21.02.2019

13.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/
żagański/

NOWA JABŁONA/
Niegosławice

dz. 345/2

teren przeznaczony 
pod zabudowe

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Miejscowość Nowa Jabłona
znajduje się około 10 km na
północny wschód od miejscowości
Niegosławice i 12 km do
miejscowości Nowe Miasteczko
oraz około 30 km od Żagania.
Szacowana nieruchomość
położona jest na południowo -
zachodnich obrzeżach zabudowy
przysiółku Nowy Dwór. Przysiółek
Nowy Dwór znajduje się w
odległości około 1300 m na
południowy - zachód od wsi Nowa
Jabłona. Atrakcyjność położenia
oceniono jako dobrą.Dojazd z
gruntowej drogi gminnej.Ponadto
dla ww. działki wydano decyzję o
warunkach zabudowy nr 31/2017
z dnia 17.07.2017 r. dla
inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego 

0,2100 12 400,00 zł                 
N: 51˚37'5.62''
E: 15˚48'2.02''

GEOPORTAL

119.
22.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/
WĘŻYSKA/

Krosno Odrzańskie
dz. 366

tereny rozwoju zabudowy 
przemysłowo - usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
0,7900              55 400,00 zł 

N: 52˚0'51.49''
E: 14˚57'34.12''

GEOPORTAL

120.
22.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/
WĘŻYSKA/

Krosno Odrzańskie
dz. 368/1

tereny rozwoju zabudowy 
przemysłowo - usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
1,7100              86 400,00 zł 

N: 52˚0'51.14''
E: 14˚57'38.91''

GEOPORTAL

121.
22.02.2019

11.15
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/
BOBROWICE/

Bobrowice
dz. 169/12

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Dla nieruchomości została wydana Decyzja 
ustalająca Warunki Zabudowy - budowa 

budynku mieszkalnego
0,3658 38 800,00 zł                 

N: 51˚57'29.92"
E: 15˚59'9.25''

GEOPORTAL

122.
22.02.2019

11.15
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/
BOBROWICE/

Bobrowice
dz. 169/13

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Dla nieruchomości została wydana Decyzja 
ustalająca Warunki Zabudowy - budowa 

budynku mieszkalnego
0,3548 38 400,00 zł                 

N: 51˚57'29.92"
E: 15˚59'9.25''

GEOPORTAL



123.
22.02.2019

11.15
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/
BOBROWICE/

Bobrowice
dz. 169/14

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Dla nieruchomości została wydana Decyzja 
ustalająca Warunki Zabudowy - budowa 

budynku mieszkalnego
0,3170 33 400,00 zł                 

N: 51˚57'29.92"
E: 15˚59'9.25''

GEOPORTAL

124.
22.02.2019

12.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

2 miasta Żary/
Żary

dz. 768/16 

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana położona 
przy ulicy Boya-Żeleńskiego. Działka 

zlokalizowana w odległości ok. 100 m. od 
osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego. 
Działka nieużytkowana, porośnięta trawą i 

samosiejkami młodych drzew. Kształt 
działki regularny. Działka sąsiaduje z 

torami kolejowymi – linią nr 14 relacji Łódź 
Kaliska – Tuplice. Działka nieuzbrojona – 
pełne uzbrojenie w ulicy Dąbrowskiego. 
Wymaga wykonania przyłączy na koszt 

inwestora. Dojazd do działki od ul. Boya-
Żeleńskiego drogą nieutwardzoną - działką 

nr 770.

0,3000 84 350,00 zł             
N: 51˚37'51.99"
E: 15˚9'28.48"

GEOPORTAL

125.
22.02.2019

12.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

2 miasta Żary/
Żary

dz. 768/17 + udział 
1/14 w dz. 768/20

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana położona 
przy ulicy Szpitalnej. Działka zlokalizowana 

w odległości ok. 100 m. od osiedla 
mieszkaniowego jednorodzinnego. Działka 

nieużytkowana, porośnięta trawą i 
samosiejkami młodych drzew. Kształt 
działki regularny. Działka sąsiaduje z 

torami kolejowymi – linią nr 14 relacji Łódź 
Kaliska – Tuplice. Działka nieuzbrojona – 
pełne uzbrojenie w ulicy Dąbrowskiego. 
Wymaga wykonania przyłączy na koszt 

inwestora. Dojazd do działki od ul. 
Dąbrowskiego lub od ul. Szpitalnej dalej 

wydzieloną drogą wewnętrzną.

0,3000 91 350,00 zł             
N: 51˚37'51.99"
E: 15˚9'28.48"

GEOPORTAL

126.
22.02.2019

12.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

2 miasta Żary/
Żary

dz. 768/18 + udział 
1/28 w dz. 768/20

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana położona 
przy ulicy Szpitalnej. Działka zlokalizowana 

w odległości ok. 100 m. od osiedla 
mieszkaniowego jednorodzinnego. Działka 

nieużytkowana, porośnięta trawą i 
samosiejkami młodych drzew. Kształt 
działki regularny. Działka sąsiaduje z 

torami kolejowymi – linią nr 14 relacji Łódź 
Kaliska – Tuplice. Działka nieuzbrojona – 
pełne uzbrojenie w ulicy Dąbrowskiego. 
Wymaga wykonania przyłączy na koszt 

inwestora. Dojazd do działki od ul. 
Dąbrowskiego lub od ul. Szpitalnej dalej 

wydzieloną drogą wewnętrzną.

0,3000 91 350,00 zł             
N: 51˚37'51.99"
E: 15˚9'28.48"

GEOPORTAL



127.
22.02.2019

12.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

2 miasta Żary/
Żary

dz. 768/19 + udział 
1/28 w dz. 768/20

teren przeznaczony pod 
zabbudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość  niezabudowana położona 
przy ulicy Szpitalnej. Działka zlokalizowana 

w odległości ok. 100 m. od osiedla 
mieszkaniowego jednorodzinnego. Działka 

nieużytkowana, porośnięta trawą i 
samosiejkami młodych drzew. Kształt 
działki regularny. Działka sąsiaduje z 

torami kolejowymi – linią nr 14 relacji Łódź 
Kaliska – Tuplice. Działka nieuzbrojona – 
pełne uzbrojenie w ulicy Dąbrowskiego. 
Wymaga wykonania przyłączy na koszt 

inwestora. Dojazd do działki od ul. 
Dąbrowskiego lub od ul. Szpitalnej dalej 

wydzieloną drogą wewnętrzną.

0,3000 91 350,00 zł             
N: 51˚37'51.99"
E: 15˚9'28.48"

GEOPORTAL

128.
26.02.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krościeński/

Dychów/
Bobrowice/
dz. 145/6

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP tereny osadniczo-rolne z 
możliwością zabudowyo różnych 

funkcjach.
0,6100                 118 800,00 zł 

N: 51˚58'55.77''
E: 15˚4'2.56''

GEOPORTAL

129.
26.02.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

Stare Strącze/
Sława/
dz. 853

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP teren zabudowy zagrodowej z 
dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej.
0,1200                  20 500,00 zł 

N: 51°50'38.53''
E: 16˚6'42.4''

GEOPORTAL

130.
27.02.2019

11:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
WSCHOWSKI/

Sława/
Ciosaniec/
dz. 266/2

Przeznaczenie 
podstawowe - tereny 
zabudowy zagrodowej 

z dopuszeniem 
zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest w 
południowo zachodniej części wsi 

Ciosaniec 
0,2200 37 600,00 zł             

N: 51˚56'57.66''
E: 16˚1'26.78''

GEOPORTAL

131.
27.02.2019

12:20
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
NOWOSOLSKI/

Siedlisko/
Bielawy/
351/3

Decyzna o warunkach 
zabudowy nr 6/2012 z 

dnia 23.05.2012 r.

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest w 
sąsiedztwie zabudowań i lasów w 

północnej części wsi Bielawy
0,1800 35 100,00 zł             

N: 51˚46'18.67''
E: 15˚56'46.9''

GEOPORTAL

70,9187 14 772 980,00 złRAZEM

Informacje zawarte w niniejszym harmonogramie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 91 z późn. 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 w Zielonej Górze ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra 

www. zielona.gora@kowr.gov.pl


