ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP.
Filia w Zielonej Górze
przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych
na terenie powiatów: zielonogórskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego,
województwo lubuskie
na lipiec 2019 roku

Szczegółowych informacji na temat ofert umieszczonych w harmonogramie można uzyskać w:
1. KOWR Filia Zielona Góra
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; barosz.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; fabiola.bielawska@kowr.gov.pl; sylwia.swit@kowr.gov.pl
POWIERZCHNIA
DATA I GODZINA

Lp.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

FORMA

ROZPOCZĘCIA

PRZETARGU

województwo/ powiat/obręb/

ROZDYSPONOWANIA

PRZETARGU

(nazwa jednostki)

gmina/numer działki

(sprzedaż/dzierżawa)

RODZAJ I CHARAKTER
RODZAJ PRZETARGU

NIERUCHOMOŚCI

ATRYBUTY NIERUCHOMOŚCI

OGÓŁEM

w tym UR

CZYNSZ WYWOŁAWCZY

[ha]

[ha]

[dt pszenicy]

20,6900

20,6900

lubuskie/
1.

19.07.2019

KOWR

9.30

ZIELONA GÓRA

nowosolski/
CZASŁAW/
Otyń/
dz. 501/2

dzierżawa

pisemny

rolna

ograniczony

niezabudowana

rolna

18,00

W SUiKZP - działka nr 210/1 znajduje się w obrębie
terenu oznaczonym jako: E2.1- ekologia( lasy, parki,
tereny otwarte), drzewostan czasowo chroniony, E 4ekologia (lasy, parki, tereny otwarte), obszar

lubuskie/
2.

30.07.2019

KOWR

11:00

LUBSKO

rolniczej przestrzeni produkcyjnej ( łąki i pastwiska),
E5 - ekologia (lasy, parki, tereny otwarte), obszar

żarski/
ŁAZ/

dzierżawa

Żary/

ustny ograniczony

rolna
niezabudowana

210/1, 191/1

rolniczej przestrzeni produkcyjnej (pola), wyłączone
z zabudowy,

4,1300

4,0200

24,8200

24,7100

20,17

- działka nr 191/1 znajduje się w obrębie terenu
oznaczonym jako: E 4- ekologia (lasy, parki, tereny
otwarte), obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej (
łąki i pastwiska).

RAZEM

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 z dnia 26 kwietnia 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

