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

OGÓŁEM
[ha]

w tym UR
[ha]

1.
06.03.2019

9.30
KOWR 

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

STARE DRZEWCE/
Szlichtyngowa/

dz. 312/4, 524/1, 524/7

sprzedaż
ustny

nieograniczony
rolna

zabudowana
nieruchomość w części zabudowana 

zespołem parkowo - dworskim
49,5694 46,8043 2 025 000,00 zł

2.
07.03.2019 

8.30
KOWR

LUBSKO

 lubuskie/     
żagański/

KRZYWCZYCE/
Niegosławice/
130, 121/1

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana

W SUiKZP  gminy Niegosławice działka  nr 
130 znajduje się w strefie projektowania 

zbiornika retencyjnego, natomiast działka nr 
121/3 w części w strefie projektowania 

zbiornika retencyjnego i w części w strefie 
upraw rolnych.

1,9700 1,9700 39 000,00 zł

3.
07.03.2019 

9.00
KOWR

LUBSKO

 lubuskie/     
żagański/
MYCIELIN/

Niegosławice/
89/2, 91/2

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana Tereny rolnicze 0,4200 0,4200 9 200,00 zł

4.
07.03.2019 

9.30
KOWR

LUBSKO

 lubuskie/     
żagański/

NIEGOSŁAWICE/
Niegosławice/
141, 143/3

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowanaW SUiKZP  gminy Niegosławice działki znajdują się w strefie upraw rolnych- łąk i pastwisk.1,7400 1,7400 36 400,00 zł

5.
07.03.2019 

10.00
KOWR

LUBSKO

 lubuskie/     
żarski/

GÓRKA/
Lipinki Łużyckie/

170/5, 170/6

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana
 W SUiKZP działka przeznaczona jest jako 

tereny o dominującej funkcji terenów 
rolnych R.

0,3200 0,3200 6 900,00 zł

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 MARZEC 2019 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; 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.bielwska@kowr.gov.pl

Lp.
DATA I GODZINA 

ROZPOCZĘCIA 

PRZETARGU

MIEJSCE 

PRZEPROWADZENIA 

PRZETARGU 

(nazwa jednostki)

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI     

województwo/ powiat/obręb/  

gmina/numer działki

FORMA 

ROZDYSPONOWANIA 

(sprzedaż/dzierżawa)

RODZAJ PRZETARGU
RODZAJ I CHARAKTER 

NIERUCHOMOŚCI
ATRYBUTY NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNIA
CENA WYWOŁAWCZA

[zł]



6.
07.03.2019 

10.30
KOWR

LUBSKO

 lubuskie/     
żarski/

KRÓLÓW/
Trzebiel/

9/4

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana

W SUiKZP działka oznaczona jako: E4, E5- 
„Ekologia: obszar rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej (łąki pastwiska, pola) 
wyłączony z zabudowy”.

0,7400 0,7400 14 800,00 zł

7.
11.03.2019

09:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
ZIELONOGÓRSKI/

Babimost/
Nowe Kramsko/
dz. 1241, 1242

Sprzedaż ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 1,4500 1,4500 38 350,00 zł

8.
11.03.2019

9:30
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
NOWOSOLSKI/

Siedlisko/
Bielawy/
dz. 975/2

Sprzedaż ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 1,5800 1,5800 37 300,00 zł

9.
11.03.2019

10.00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
WSCHOWSKI/

Wschowa/
Lgiń/

dz. 70/2

Sprzedaż ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 0,4500 0,4500 14 700,00 zł

10.
11.03.2019

10.30
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
WSCHOWSKI/

Wschowa/
Lgiń/

dz. 71/2

Sprzedaż ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 1,7800 1,7800 56 900,00 zł

11.
11.03.2019

11.00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
WSCHOWSKI/
Szlichtyngowa/

Gola/
dz. 238/7 

Sprzedaż ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 0,4700 0,4700 14 300,00 zł

12.
12.03.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/
LUTOL/
Lubsko/

dz. 209/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

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

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

przeznaczonym pod rozmieszczenie farm 
wiatrowych.

1,5200 1,5200 163 540,00 zł

13.
12.03.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/
LUTOL/
Lubsko/

dz. 209/6

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

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

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

farm wiatrowych.

1,7100 1,7100 163 970,00 zł

14.
12.03.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/
Tuplice/
Tuplice/
dz. 139

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

W SUiKZP nieruchomość na terenie 
oznaczonym jako strefa zorganizowanej 

działalności inwestycyjnej.
0,4200 0,4200 56 530,00 zł

15.
12.03.2019

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

Lipinki Łużyckie/
Lipinki Łużyckie/

dz. 361

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

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

mieszkaniowo - usługowej - R/MU.

0,1400 0,1400 14 540,00 zł



16.
12.03.2019

11.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/

MIROCIN ŚREDNI/
Kożuchów/
dz. 2/56

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana
W SUiKZP nieruchomość na terenie 

oznaczonym jako teren upraw rolnych
0,1771 0,1640 6 380,00 zł

17.
12.03.2019

12.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

Stare Drzewce/
Szlichtyngowa/

dz. 2/3

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana
W SUiKZP nieruchomość na terenie 

oznaczonym jako teren łąk i pastwisk.
2,3700 2,3700 44 800,00 zł

18.
12.03.2019

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

GRABIK/
Żary/

dz. 2/30

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

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

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

adaptacji

0,0566 0,0566 12 840,00 zł

19.
12.03.2019

13.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

Olszyniec/
Żary/

dz. 148/3, 148/4

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

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

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

Prod. Wyłączony z zabudowy

0,1500 0,1500 12 840,00 zł

20.
12.03.2019

13.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

Olszyniec/
Żary/

dz. 16/11

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

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

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

adaptacji

0,0600 0,0600 4 850,00 zł

21.
12.03.2019

13.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

Olszyniec/
Żary/

dz. 163/4

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

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

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

adaptacji

0,2300 0,2300 18 360,00 zł

22.
12.03.2019

10:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                                              

Sieniawa Żarska/ 
Żary/
198/4

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZ działka położona jest na obszarze 
oznaczonym symbolem E6M – ekologia 
(lasy, parki, tereny otwarte), obszary 

rolnicze, które mogą być przeznaczone pod 
zabudowę, mieszkalnictwo (wielorodzinne, 

jednorodzinne).

0,2400 0,2400 33 100,00 zł

23.
12.03.2019

11:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                                              

Jagłowice/ 
Tuplice/

79

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZ działka położona jest w strefie 
zorganizowanej działalności inwestycyjnej 

produkcyjno–usługowej bez zabudowy 
mieszkaniowej / strefa zorganizowanej 

działalności inwestycyjnej.

1,8300 1,8300 184 200,00 zł

24.
14.03.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/
Marcinowice/

Krosno Odrzańskie/
dz. 83/2

sprzedaż ustny ograniczony
rolna

niezabudowana
W SUiKZP nieruchomość na terenie 

oznaczonym jako strefa rozwoju zabudowy
0,3000 0,3000 48 600,00 zł

25.
15.03.2019

9.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/ 

DROZDÓW/ 
Żary/     

 dz. 241/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

obszary rolnicze, które mogą być 
wykorzystane pod zabudowę

1,9800 1,9800 450 750,00 zł

26.
20.03.2019

11.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/ 
CHLEBOWO/ 

Gubin/     
 dz. 191

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana 1,0000 1,0000 25 000,00 zł



27.
21.03.2019

11.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/

Nowe Miasteczko/
Nieciecz/

170

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

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

0,1300 0,1300 3 910,00 zł

28.
21.03.2019

12.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Podbrzezie Dolne/
850

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

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

1,3800 1,3800 26 270,00 zł

29.
21.03.2019

12.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Górny/
91/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

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

1,6300 1,6300 34 230,00 zł

30.
21.03.2019

13.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/

Bytom Odrzański/
Małaszowice/

105, 107, 108, 110

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

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

1,6600 1,5900 38 480,00 zł

31.
21.03.2019

13.30
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. Na działce znajduje się zasiew
/przeznicy - nie zebranej w poprzednim
sezonie/ Cena została obnizona o wartość
zasiewu.

1,3900 1,3700 31 270,00 zł

32.
22.03.2019

9.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/ 

1 m. KOŻUCHÓW/ 
Kożuchów/     

 dz. 204/4, 204/5

sprzedaż
ustny

nieograniczony
rolna niezabudowana 1,2020 0,9653 41 100,00 zł

33.
22.03.2019

9.15
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/ 
WĘŻYSKA/ 

Krosno Odrzańskie/     
 dz. 356

sprzedaż
ustny

nieograniczony
rolna niezabudowana 1,7600 1,7300 50 400,00 zł

34.
22.03.2019

9.15
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/ 
WĘŻYSKA/ 

Krosno Odrzańskie/     
 dz. 354/1, 354/2

sprzedaż
ustny

nieograniczony
rolna niezabudowana 0,8200 0,8000 21 700,00 zł



35.
22.03.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/ 
WĘŻYSKA/ 

Krosno Odrzańskie/     
 dz. 113

sprzedaż
ustny

ograniczony
rolna niezabudowana 0,8300 0,8300 24 200,00 zł

36.
22.03.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/ 
WĘŻYSKA/ 

Krosno Odrzańskie/     
 dz. 114/1

sprzedaż
ustny

ograniczony
rolna niezabudowana 1,4700 1,4700 42 500,00 zł

37.
22.03.2019 

08.30
KOWR

LUBSKO

 lubuskie/     
żagański/

JANOWIEC/
Małomice/

206

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka przeznaczona jako R- 
tereny użytków rolnych i nieużytków.

1,3300 1,3300 28 100,00 zł

38.
22.03.2019 

9.00
KOWR

LUBSKO

 lubuskie/     
żarski/

WICINA/
Jasień/
286/4

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana Tereny rolnicze 1,5100 1,5100 34 900,00 zł

39.
22.03.2019 

9.30
KOWR

LUBSKO

 lubuskie/     
żarski/

WICINA/
Jasień/
13/1

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana Tereny rolnicze 1,3800 1,3800 31 900,00 zł

40.
22.03.2019 

10.00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

KRÓLÓW/                      
Trzebiel/                              

89/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna niezabudowana

W SUiKZP działka oznaczona jako M8 - 
mieszkalnictwo, obszar zabudowany do adaptacji i 

uzupełnień, E4 - ekologia, obszar rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej (łąki, pastwiska) 

wyłączony z zabudowy

0,2700 0,2700 42 100,00 zł

41.
25.03.2019

09:15
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
ZIELONOGÓRSKI/

Sulechów/
Pomorsko/
dz. 161/4

Sprzedaż  nie ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 0,5300 0,5300 14 300,00 zł

42.
25.03.2019

09:40
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
ZIELONOGÓRSKI/

Sulechów/
Kije/

dz. 544

Sprzedaż  nie ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 1,3500 1,3500 26 800,00 zł

43.
25.03.2019

10:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
ZIELONOGÓRSKI/

Sulechów/
Kije/

dz. 551, 552

Sprzedaż  nie ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 1,8200 1,8200 32 700,00 zł

44.
25.03.2019

10:15
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
ZIELONOGÓRSKI/

Bojadła/
Przewóz/
dz. 89

Sprzedaż  nie ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 0,8100 0,8100 23 900,00 zł

45.
25.03.2019

10:40
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
ZIELONOGÓRSKI/

Trzebiechów/
Podlegórz/

dz. 211/1, 211/3, 
212/1

Sprzedaż  nie ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 0,9800 0,9800 26 800,00 zł



46.
25.03.2019

11:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
ZIELONOGÓRSKI/

Sulechów/
Pomorsko/

dz. 81/4, 81/5

Sprzedaż  nie ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 0,3200 0,3200 8 800,00 zł

47.
25.03.2019

11:30
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
ZIELONOGÓRSKI/

Sulechów/
Pomorsko/
dz. 115/2

Sprzedaż  nie ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 0,8000 0,8000 19 100,00 zł

48.
25.03.2019

11:50
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
ZIELONOGÓRSKI/

Kargowa/
Smolno Wielkie/

dz. 295/1

Sprzedaż nie ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 1,6430 1,6430 35 800,00 zł

49.
25.03.2019

12:20
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
ZIELONOGÓRSKI/

Kargowa/
Smolno Wielkie/
dz. 544/6, 544/7

Sprzedaż nie ograniczony rolna
nieruchomość rolna, na której nie planuje się 

żadnych zamierzeń inwestycyjnych 1,7500 1,7500 40 400,00 zł

50.
26.03.2019 

9.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Drwalewice/

86

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w odległości około 0,5
km na północny wschód od peryferyjnych
zabudowań wsi Drwalewice, przy drodze
asfaltowej w kierunku do Nowego Żabna. W
sąsiedztwie znajdują się grunty rolne i leśne.
Działka jest nieużytkowana rolniczo.
Występuje na niej drzewostan liściasty, w
większości są to olchy w wieku 20-40 lat.

1,8800 1,7600 41 450,00 zł

51.
26.03.2019 

9.30
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

52.
26.03.2019 

10.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Górny/
85

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w kompleksie gruntów
rolnych, w odległości około 0,5 km na
północny zachód od zabudowań wsi i około
0,7 km od drogi asfaltowej, która prowadzi
przez wieś. dojazd do działki od drogi
asfaltowej, a następnie drogą gruntową.
Działka jest nieużytkowana rolniczo.

0,9900 0,9900 23 900,00 zł



53.
26.03.2019 

10.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Górny/
87

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
rolna

niezabudowana

Działka położona jest w kompleksie gruntów
rolnych, w odległości około 0,5 km na
północny zachód od zabudowań wsi i około
0,7 km od drogi asfaltowej, która prowadzi
przez wieś. dojazd do działki od drogi
asfaltowej, a następnie drogą gruntową.
Działka jest nieużytkowana rolniczo.

1,2500 1,2500 30 000,00 zł

54.
26.03.2019 

11.00
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

55.
26.03.2019 

11.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Średni/
65/1

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
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

56.
26.03.2019 

12.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Średni/
98/2, 99/2

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
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 nieużytkowane rolniczo.

1,0000 1,0000 24 400,00 zł

57.
26.03.2019 

12.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Średni/
62/1,62/2, 62/3

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
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

58.
26.03.2019 

13.00
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/

Mirocin Średni/
200

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
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



59.
27.03.2019 

9.00
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

60.
27.03.2019 

9.00
KOWR

LUBSKO

 lubuskie/     
żarski/

GÓRZYN/
Lubsko/

944

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana Tereny łąk i pastwisk 1,5226 1,5226 37 500,00 zł

61.
27.03.2019 

9.30
KOWR

LUBSKO

 lubuskie/     
żarski/

PIOTRÓW/
Przewóz/

132/4

sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej 1,1700 1,1700 28 800,00 zł

62.
27.03.2019 

9.30
KOWR

POPĘSZYCE

lubuskie/
nowosolski/
Kożuchów/
Broniszów/

256/1

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
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

63.
27.03.2019 

10.00
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 1,8400 66 380,00 zł

64.
27.03.2019 

10.30
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

65.
27.03.2019 

11.00
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



66.
29.03.2019

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/ 
CZETOWICE/ 

Krosno Odrzańskie/     
 dz. 145

sprzedaż
ustny

ograniczony
rolna niezabudowana 0,8600 0,7900 21 500,00 zł

67.
29.03.2019

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/ 
WEŁMICE/ 
Bobrowice/     

 dz. 211/2, 211/3

sprzedaż
ustny

ograniczony
rolna niezabudowana zadrzewiona 0,7400 0,7400 34 900,00 zł

121,3199 116,6450 4 812 580,00 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


