
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 

ROZDYSPONOWAN

IA 

(sprzedaż /dzierżaw

a/ rodzaj przetargu)

OPIS NIERUCHOMOŚCI

(media, podstawowe atrybuty)

POWIERZCHNIA 

NIERUCHOMOŚCI  

[ha]

 CENA 

WYWOŁAWCZA

[zł]

NAMIARY GPS

NIERUCHOMOŚCI

1.
05.07.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/                     

żagański/                      

WYMIARKI/

Witoszyn/

dz. 84/9

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę 

mieszkaniową

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość  niezabudowana 

położona w miejscowości 

Witoszyn, posiada Decyzję o 

warunkach zabudowy budynku 

mieszkalnego.

1,5100 155 050,00 zł        
N:51˚32'23.59''

E:15˚5'48.51"

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 lipiec 2019 roku

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

   ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra

   tel. 68 506 52 52

   e-mail: barbara.wojtowicz@kowr.gov.pl, edyta.karpinska@kowr.gov.pl, 

2. Sekcji Zamiejscowej KOWR 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

   ul. 3-go Maja 3, 68-300 Lubsko

   tel. 68 372 14 42, 372 15 22

   e-mail: wlodzimierz.reszelski@kowr.gov.pl; sylwit.swit@kowr.gov.pl, 

fabiola.bielawska@kowr.gov.pl



2.
05.07.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/                     

żagański/                      

WYMIARKI/

Witoszyn/

dz. 449/6

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę 

mieszkaniową

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość  niezabudowana 

położona w miejscowości 

Witoszyn, posiada Decyzję o 

warunkach zabudowy budynku 

mieszkalnego.

0,0788 9 940,00 zł            
N:51˚30'58.98''

E:15˚5'51.26"

3.
05.07.2019

11.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/                     

żarski/                     

 3 m. LUBSKO/

Lubsko/

dz. 44

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę 

mieszkalna i 

usługową

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość niezabudowana 

położona w obrębie 3 miasta 

Lubsko w drugiej linii za 

zabudową przy ulicy 

Warszawskiej. 

0,1032 14 580,00 zł          
N:51˚47'31.58''

E:14˚58'42"

4.
05.07.2019

11.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/                     

żarski/                     

 6 m. LUBSKO/

Lubsko/

dz. 190/1, 191/7

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę 

mieszkalną

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość niezabudowana 

składająca się z dwóch działek, 

stanowiących kompleks, 

położona w obrębie   6 miasta 

Lubsko przy ulicy Robotniczej. 

0,6267 134 100,00 zł        
N:51˚46'54.57''

E:14˚57'38.05"

5.
05.07.2019

12.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/                     

żarski/                     

GRABIK/

Żary/

dz. 2/32, 2/33, 

2/34

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę 

mieszkalną

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca 

kompleks trzech działek położona na 

obszarze zabudowanym miejscowości 

Grabik w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej 

wielorodzinnej i ob iektów dawnego ośrodka 

gospodarczego Stacji Oceny Odmian. 

0,1779 55 890,00 zł          
N:51˚39'16.87''

E:15˚6'46.55"

6.
05.07.2019

12.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

nowosolski/

NOWE 

MIASTECZKO/

Nowe Miasteczko

dz. 389/17

teren zabudowany 

budynkiem obory

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość usytuowana w Nowym 

Miasteczku przy ul. Gołaszyn w odległości 

ok. 1 km od centrum miasta. W 

południowej części działki znajduje się 

budynek byłej obory z trzema 

przybudówkami. Działka wyposażona w sieć 

energetyczną, wodociągową.   Dojazd do 

działki dobry – drogą asfaltową. 

0,2261            84 800,00 zł 

N: 51˚41'5.02"

E: 

15˚43'42.55''



7.
10.07.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

DOBROSUŁÓW/

Bytnica

dz. 98/3

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

dla nieruchomości została wydana Decyzja 

ustalająca Warunki Zabudowy - budowa 

budynku mieszkalnego

0,7727 30 700,00 zł          

N: 

52˚11'47.28''

E: 15˚7'49.33''

8.
10.07.2019

10.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

BRODY/

Brody

dz. 138/5, 138/6

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

dla nieruchomości została wydana Decyzja 

ustalająca Warunki Zabudowy - budowa 

budynku mieszkalnego

0,2165 21 900,00 zł          

N: 

51˚47'17.55''

E: 14˚47'7.47''

9.
10.07.2019

11.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

nowosolski/

2 m. KOŻUCHÓW/

Kożuchów

dz. 2/7

teren o funkcji 

mieszkaniowo - 

usługowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość niezabudowana 

położona w strefie peryferyjnej 

miasta, przy ulicach Kolonia 

Zielonogórska w sąsiedztwie 

nowopowstającego osiedla 

domków jednorodzinnych.

0,1404            22 820,00 zł 

N: 51˚45'4.53''

E: 

15˚35'20.26''

10.
10.07.2019

11.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

nowosolski/

2 m. KOŻUCHÓW/

Kożuchów

dz. 2/9

teren o funkcji 

mieszkaniowo - 

usługowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość niezabudowana 

położona w strefie peryferyjnej 

miasta, przy ulicach Kolonia 

Zielonogórska w sąsiedztwie 

nowopowstającego osiedla 

domków jednorodzinnych.

0,3025            53 550,00 zł 
N: 51˚45'4.67''

E: 15˚35'15.9''

11.
10.07.2019

11.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

nowosolski/

2 m. KOŻUCHÓW/

Kożuchów

dz. 4

teren o funkcji 

mieszkaniowo - 

usługowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość niezabudowana 

położona w strefie peryferyjnej 

miasta, przy ulicach Kolonia 

Zielonogórska w sąsiedztwie 

nowopowstającego osiedla 

domków jednorodzinnych.

0,2656            47 110,00 zł 

N: 51˚45'3.69''

E: 

15˚35'17.04''

12.
10.07.2019

11.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

nowosolski/

2 m. KOŻUCHÓW/

Kożuchów

dz. 15/9

teren o funkcji 

mieszkaniowo - 

usługowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość niezabudowana 

położona w strefie peryferyjnej 

miasta, przy ulicach Kolonia 

Zielonogórska w sąsiedztwie 

nowopowstającego osiedla 

domków jednorodzinnych.

0,3280            58 030,00 zł 

N: 51˚45'3.9''

E: 

15˚35'23.19''



13.
10.07.2019

12.00

KOWR

 ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żagański/

SUCHA DOLNA/

NIegosławice/

dz. 190/2

teren 

przeznaczony 

pod funkcję 

produkcyjno-

techniczną

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka położona w strefie o 

walorach dla lokalizacji funkcji 

produkcyjno-technicznej. Dojazd 

z drogi asfaltowej.

2,8000            95 600,00 zł 

N: 

51˚34'53.57''

E: 15˚41'18.8''

14.
10.07.2019

12.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żagański/

1 m. MAŁOMICE/

Małomice

dz. 137/2

teren z 

możliwością 

lokalizacji 

zabudowy 

mieszkalno - 

usługowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 p łaski, 

kształt regularny – prostokątny. Działka 

nieuzbrojona – media w b liskim 

sąsiedztwie: sieć elektryczna, wodociągowa i 

kanalizacyjna. Dojazd dobry z drogi 

gruntowej. 

0,2980            73 290,00 zł 

N: 51˚33'6.74''

E: 

15˚27'12.91''

15.
10.07.2019

13.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

2 m. NOWOGRÓD 

BOBRZAŃSKI/

Nowogród 

Bobrzański

dz. 1133

teren przeznaczony 

pod zabudowę 

mieszkaniową

sprzedaż

ustny

nieograniczon

y

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: lin ia 

energetyczna i wodociągowa w pobliżu 

działki. 

0,2529 44 800,00 zł          

N: 51˚48'14.52"

E: 

15˚13'26.52''

16.
10.07.2019

13.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

2 m. NOWOGRÓD 

BOBRZAŃSKI/

Nowogród 

Bobrzański

dz. 1135

teren przeznaczony 

pod zabudowę 

mieszkaniową

sprzedaż

ustny

nieograniczon

y

Nieruchomość położona w północno – 

zachodniej części miasta Nowogród 

Bobrzański w sąsiedztwie terenów 

zabudowanych i gruntów rolnych. Kształt 

działki n ieforemny. 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 lin ie średniego napięcia wraz z 

kilkoma słupami betonowymi. Na działce 

0,9293 64 100,00 zł          

N: 51˚48'13.79"

E: 

15˚13'27.82''



17.
10.07.2019

13.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

CIGACICE/

Sulechów

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

teren przeznaczony 

pod zabudowę 

produkcyjno - 

techniczną

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość zlokalizowana w odległości 

około 200 m od zabudowy wiejskiej oraz 

około 500 m od zakładu produkcyjnego 

wełny mineralnej. Przez nieruchomość 

przebiegają lin ie SN i WN, na działce nr 

4/4 dodatkowo znajduje się słup 

betonowy. Działki stanowią kompleks 

rozdzielony drogami wewnętrznymi. 

Nieruchomość nieużytkowana, występują 

drobne zakrzaczenia i samosiejki drzew. 

Dojazd drogami nieutwardzonymi. 

(od ległość do węzła drogi S3 ok. 2 km).

7,0112          672 840,00 zł 

N: 52˚2'43.64"

E: 

15˚36'48.38''

18.
12.07.2019

11.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

SARBIA/

Krosno Odrzańskie

dz. 187/2

teren lasu

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość położona na skraju 

zabudowy wsi w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej i zagrodowej oraz terenów 

leśnych. Na całej powierzchni działki 

występuje drzewostan – las sosnowy w 

wieku do 40 lat.  Dojazd dobry z drogi 

gminnej utwardzonej.

0,2055            29 300,00 zł 
N: 52˚02'30"

E: 14˚59'22''

19.
12.07.2019

12.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 248/26

tereny aktywności 

gospodarczej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka zabudowana budynkiem 

magazynowym położona przy ulicy 

Przemysłowej w Sławie, w sąsiedztwie 

zabudowy produkcyjno – magazynowej.  

Kształt n ieruchomości regularny. Dojazd 

drogą utwardzoną od ulicy Przemysłowej. 

Media: sieć elektryczna, wodna i 

kanalizacyjna.

0,2087          209 900,00 zł 
N: 51˚53'26.97"

E: 16˚4'46.62''

20.
12.07.2019

13.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

SIENIAWA ŻARSKA/

Żary

dz. 357/8

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 b liskiej od ległości. Dojazd z 

drogi asfaltowej.

0,0800 14 300,00 zł          
N: 51˚38'22.66"

E: 15˚4'22.44''



21.
12.07.2019

14.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

nowosolski/

1 m. NOWE 

MIASTECZKO/

Nowe Miasteczko

dz. 328/1

teren pod usługi, 

obiekty 

produkcyjne, 

składy, 

magazyny

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość zlokalizowana jest 

w zachodniej części miasta  

przy ulicy Marchlewskiego. 

Sąsiedztwo nieruchomości 

stanowią  tereny zabudowane. 

Media w bliskim sąsiedztwie.

0,4975 90 900,00 zł          

N: 

51˚41'15.97''

E: 

15˚43'12.32''

22.
12.07.2019

14.15

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

PIOTRÓW/

Przewóz

dz. 100/2

teren zabudowany 

budynkiem 

mieszkalnym 

wielorodzinnym

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość zlokalizowana jest w 

północno – zachodniej części wsi na terenie 

byłego PGR-u. W sąsiedztwie znajdują się 

b loki mieszkalne wielorodzinne. Na działce 

znajduje się budynek mieszkalny 

wielorodzinny w stanie surowym otwartym.  

Media: sieć wodociągowa i energetyczna w 

pobliżu działki. Dojazd dobry z drogi 

asfaltowej.

0,2575          241 000,00 zł 
N: 51˚33'2.02"

E: 14˚56'0.23''

23. 17.07.2019
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

GÓRZYN/

Lubsko/

dz. 1722/1

teren przeznaczzony 

pod budowę 

mieszkaniową

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka położona w południowo – 

zachodniej części miejscowości przy ulicy 

Parkowej w sąsiedztwie terenów 

niezabudowanych. Teren działki p łaski, 

kształt regularny – prostokątny. Działka 

nieużytkowana porośnięta trawą. Dojazd z 

drogi gruntowej. Działka nieuzbrojona w 

b liskiej od ległości sieci energetyczna i 

wodociągowa.

0,3844            90 900,00 zł 

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''

24. 17.07.2019
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

GÓRZYN/

Lubsko/

dz. 1722/2

teren przeznaczzony 

pod budowę 

mieszkaniową

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka położona w południowo – 

zachodniej części miejscowości przy ulicy 

Parkowej w sąsiedztwie terenów 

niezabudowanych. Teren działki p łaski, 

kształt regularny – prostokątny. Działka 

nieużytkowana porośnięta trawą. Dojazd z 

drogi gruntowej. Działka nieuzbrojona w 

b liskiej od ległości sieci energetyczna i 

wodociągowa.

0,3846            90 900,00 zł 

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''

25. 17.07.2019
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

GÓRZYN/

Lubsko/

dz. 1722/3

teren przeznaczzony 

pod budowę 

mieszkaniową

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka położona w południowo – 

zachodniej części miejscowości przy ulicy 

Parkowej w sąsiedztwie terenów 

niezabudowanych. Teren działki p łaski, 

kształt regularny – prostokątny. Działka 

nieużytkowana porośnięta trawą. Dojazd z 

drogi gruntowej. Działka nieuzbrojona w 

b liskiej od ległości sieci energetyczna i 

wodociągowa.

0,3848            90 900,00 zł 

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''



26. 17.07.2019
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

GÓRZYN/

Lubsko/

dz. 1722/4

teren przeznaczzony 

pod budowę 

mieszkaniową

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka położona w południowo – 

zachodniej części miejscowości przy ulicy 

Parkowej w sąsiedztwie terenów 

niezabudowanych. Teren działki p łaski, 

kształt regularny – prostokątny. Działka 

nieużytkowana porośnięta trawą. Dojazd z 

drogi gruntowej. Działka nieuzbrojona w 

b liskiej od ległości sieci energetyczna i 

wodociągowa.

0,3844            90 900,00 zł 

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''

27. 17.07.2019
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

GÓRZYN/

Lubsko/

dz. 1722/5

teren przeznaczzony 

pod budowę 

mieszkaniową

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka położona w południowo – 

zachodniej części miejscowości przy ulicy 

Parkowej w sąsiedztwie terenów 

niezabudowanych. Teren działki p łaski, 

kształt regularny – prostokątny. Działka 

nieużytkowana porośnięta trawą. Dojazd z 

drogi gruntowej. Działka nieuzbrojona w 

b liskiej od ległości sieci energetyczna i 

wodociągowa.

0,3847            90 900,00 zł 

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''

28.
18.07.2019

8:00

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żagański/                        

BUKOWICA/

Niegosławice/                              

143/5

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość położona na terenie

gruntów rolnych poza strefą zabudowy,

przylega do gruntowej drogi gminnej,

sąsiaduje z otwartymi obszarami rolnymi

użytkowanymi zgodnie z zasadami dobrej

praktyki rolniczej. Dojazd do nieruchomości 

utrudniony okrężną drogą gruntową.

Nieruchomość stanowi wieloletni odłóg

porośnięty samosiewami drzew w wieku do

10 lat. 

0,6323            38 400,00 zł 

N: 

51˚38'29.05''

E: 

15˚45'59.68''

29.
18.07.2019

8:45

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żagański/                        

DZIETRZYCHOWIC

E/

Żagań/                              

520/3

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość położona na obszarach

zabudowy wsi o charakterze rozproszonej

zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej

jednorodzinnej, sąsiaduje z

nieruchomością zabudowaną- budynek

mieszkalny i gospodarcze, graniczy z

obszarem przyzagrodowych terenów

rolniczych. Dojazd z asfaltowej drogi

wiejskiej. Nieruchomość odłogowana

porośnięta samosiewami drzew liściastych

w wieku do 10 lat i roślinnością o

charakterze ruderalnym. 

0,2852            54 800,00 zł 

N: 

51˚39'49.05''

E: 15˚22'33.8''



30.
18.07.2019

9:30

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żarski/                        

MIROSTOWICE 

DOLNE/

Żary/                              

23

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość położona na skraju

zabudowy wsi o charakterze rozproszonej

zabudowy mieszkaniowej przy utwardzonej 

drodze gminnej, sąsiaduje z działką

zabudowaną- budynek mieszkalny

jednorodzinny i gospodarcze- garaż,

przylega do cieku wodnego, graniczy z

otwartym terenem gruntów rolnych

aktualnie odłogowanych. Dojazd do

nieruchomości z utwardzonej drogi

gminnej.

0,1400            27 500,00 zł 

N: 

51˚34'29.84''

E: 15˚9'37.72''

31.
18.07.2019

10:15

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żarski/                        

ZŁOTNIK/

Żary/                              

335/8

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość położona na terenie

zabudowy wsi o charakterze rozproszonej

zabudowy zagrodowej,przylega dorzeczki

Złotnica i gruntowej drogi gminnej,

sąsiaduje z gruntami rolnymi położonymi

w dolin ie rzeczki. Dojazd do działki z

gruntowej drogi gminnej. 

0,4700            62 400,00 zł 

N: 51˚41'49.4''

E: 

15˚13'13.28''

32.
18.07.2019

11:00

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żarski/                        

ROŚCICE/

Żary/                              

57/1

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość położona na skraju

zabudowy wsi o charakterze rozproszonej

zabudowy zagrodowej przy asfaltowej

drodze powiatowej, nie sąsiaduje

bezpośrednio z obszarem zabudowanym.

Od wschodniej i północnej  strony przylega 

do rozleg łych terenów leśnych przy

zachodniej stronie graniczy z działką na

której jest przystanek i pętlaautobusowa.

Dojazd do działki z asfaltowej drogi

powiatowej.

0,5000            75 100,00 zł 
N: 51˚36'0.46''

E: 15˚0'52.17''

21,2394 2 937 200,00 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 2019 r., poz. 817) zmienionej ustawą

2019 r.  o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1080).

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. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra

www.zielona.gora@kowr.gov.pl
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GEOPORTAL

GEOPORTAL

GEOPOTRAL

stwa (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 817) zmienionej ustawą z dnia 26 kwietnia 


