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PRZETARGU
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MIEJSCE 
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[ha]
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[zł]

NAMIARY GPS

NIERUCHOMOŚCI

1.
11.09.2019

11.30

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''

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 wrzesień 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.
11.09.2019

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          188 910,00 zł 
N: 51˚53'26.97"

E: 16˚4'46.62''

3.
11.09.2019

12.30

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          206 600,00 zł 
N: 51˚33'2.02"

E: 14˚56'0.23''

4.
11.09.2019

13.00

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''

5.
13.09.2019

11.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

CZETOWICE/

Krosno Odrzańskie

dz. 102/1

teren przeznaczony 

pod zabudowę 

mieszkaniową

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

wydana decyzja ustalająca warunki 

zabudowy d la inwestycji polegającej na 

budowie budynku mieszkalnego

0,7700 55 920,00 zł
N: 51˚6'6.54"

E: 15˚4'24.69''

6.
13.09.2019

11.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

CZETOWICE/

Krosno Odrzańskie

dz. 102/7

teren przeznaczony 

pod zabudowę 

mieszkaniową

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

wydana decyzja ustalająca warunki 

zabudowy d la inwestycji polegającej na 

budowie budynku mieszkalnego

1,1000 83 440,00 zł
N: 51˚6'6.54"

E: 15˚4'24.69''



7.
13.09.2019

12.00

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''

8.
17.09.2019

9.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

Czarna/

Zabór/

dz. 260, 258/2

teren 

przeznaczony 

pod zalesienie

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

W SUiKZP obszar rolniczy 

przeznaczony pod wytwórstwo, 

w części pod zalesienie.

4,9600          163 900,00 zł 

N: 

51˚55'12.62''

E: 

15˚42'22.91''

9.
18.09.2019

10.00

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            81 810,00 zł 

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''

10.
18.09.2019

10.00

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            81 810,00 zł 

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''

11.
18.09.2019

10.00

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            81 810,00 zł 

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''



12.
18.09.2019

10.00

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            81 810,00 zł 

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''

13.
18.09.2019

10.00

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            81 810,00 zł 

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''

14.
18.09.2019

11.15

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żagański/

2 m. SZPROTAWA/

Szprotawa

dz. 7/4

teren przeznaczony 

pod stacje gazową

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego - budowa stacji gazowej
0,0388 21 600,00 zł

N: 51˚34'12.81"

E: 

15˚30'42.91''

15.
18.09.2019

11.30

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 49 680,00 zł          
N:51˚39'16.87''

E:15˚6'46.55"

16.
18.09.2019

12.00

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 12 960,00 zł          
N:51˚47'31.58''

E:14˚58'42"

17.
18.09.2019

12.30

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 119 200,00 zł        
N:51˚46'54.57''

E:14˚57'38.05"



18.
20.09.2019

14:00

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żarski/                        

SIODŁO/

Żary/                              

68/2

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka jest niezabudowana i n ieogrodzona. 

Teren działki p łaski. Kształt działki 

n ieregularny, 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 b liski 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 d la inwestycji 

polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wolnostojącego z infrastrukturą 

techniczną.

0,3300            37 320,00 zł 

N: 

51˚35'58.64''

E: 15˚13'0.95''

19.
23.09.2019

13:15

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żagański/                        

STARA JABŁONA/

Niegosławice/                              

132/3

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka jest niezabudowana i n ieogrodzona. 

Nieruchomość położona na skraju 

zabudowy  wsi o charakterze  rozproszonej 

zabudowy zagrodowej przy asfaltowej 

drodze wiejskiej, sąsiaduje z 

nieruchomościami zabudowanymi - 

budynki mieszkalne i gospodarcze,  

sąsiaduje z przyzagrodowymi terenami 

rolniczymi. Dojazd do działki  z  asfaltowej 

drogi wiejskiej. Decyzją Wójta Gminy 

Niegosławice z dnia 05.09.2018 r.  Nr 

29/2017 d la działki będącej przedmiotem 

sprzedaży ustalone zostały warunki 

zabudowy polegające na budowie 

budynku mieszkalnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i towarzyszącą.

0,8100 111 000,00 zł

N: 

51˚37'33.01''

E: 15˚46'1.75''

20.
24.09.2019

9.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

Będów/

Czerwieńsk/

dz. 260, 258/2

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

W MPZP tereny zabudowy 

mieszkaniowej.
0,2700            26 200,00 zł 

N: 

52˚03'52.66''

E: 

15˚18'32.68''

21.
24.09.2019

9.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

Nietkowice/

Czerwieńsk/

dz. 288/6

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

W MPZP nieruchomość znajduje 

się na terenie zabudowy 

mieszkaniowej z dopuszczeniem 

istniejącej funkcji zagrodowej.

0,0800 10 400,00 zł

N: 52˚3'49.89''

E: 

15˚21'42.11''



22.
24.09.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

Nietkowice/

Czerwieńsk/

dz. 288/7

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

W MPZP nieruchomość znajduje 

się na terenie zabudowy 

mieszkaniowej z dopuszczeniem 

istniejącej funkcji zagrodowej.

0,0900 11 600,00 zł

N: 52˚3'50.49''

E: 

15˚21'41.95''

23.
24.09.2019

10.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośniński/

obr. 6 m. Gubin/

Gubin/

dz. 197/1, 197/2

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

W SUiKZP obszar usług, kutyury i 

sportu.
4,6989          613 500,00 zł 

N: 

51˚56'39.50''

E: 

14˚44'05.53''

24.
24.09.2019

11.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

obr. 1 m. Kargowa/

Kargowa/

dz. 755/2

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

W SUiKZP  teren zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej oraz 

teren zieleni publicznej.

0,6898 239 600,00 zł

N: 52˚4'33.98''

E: 

15˚51'43.47''

25.
24.09.2019

11.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

nowotomyski/

Zbąszyń/

Zbąszyń/

dz. 838/2

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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          362 100,00 zł 

N: 

51˚15'15.56''

E: 

15˚56'11.94''

26.
24.09.2019

12.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

Kije/

Sulechów/

dz. 6/23 

pomieszcenie 5

pomieszczenie 

gospodarcze

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

W SUiKZP obszar mieszkaniowy. 0,0205              7 700,00 zł 

N: 

52˚05'49.62''

E: 

15˚34'11.47''

27.
24.09.2019

12.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

Kije/

Sulechów/

dz. 6/23 

pomieszcenie 6

pomieszczenie 

gospodarcze

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

W SUiKZP obszar mieszkaniowy. 0,0246              8 900,00 zł 

N: 

52˚05'49.62''

E: 

15˚34'11.47''



28.
25.09.2019

11:00

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''

29.
25.09.2019

11:45

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''

30.
25.09.2019

12:30

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żagański/                        

GOŚCIESZOWICE/

Niegosławice/                              

133/4

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka jest niezabudowana i n ieogrodzona. 

Nieruchomość położona na terenie 

zabudowy  wsi o charakterze  rozproszonej 

zabudowy, przylega do asfaltowej drogi 

wiejskiej i rowów melioracyjnych tworzących 

jej naturalną granicę,  sąsiaduje z działką 

zabudowaną – budynek mieszkalny i 

gospodarczy, graniczy z terenem 

przyzagrodowych terenów rolniczych. 

Dojazd do działki utrudniony przez 

przepust na rowie z asfaltowej drogi 

wiejskiej.Decyzją Wójta Gminy Niegosławice z 

dnia 05.09.2018 r.  Nr 30/2017 d la 

działki będącej przedmiotem sprzedaży 

ustalone zostały warunki zabudowy 

polegające na budowie budynku 

mieszkalnego wraz z infrastrukturą 

techniczną i towarzyszącą.

0,3800 53 700,00 zł

N: 

51˚36'34.93''

E: 15˚38'28.2''



31.
25.09.2019

13:15

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żarski/                        

LIPINKI ŁUŻYCKIE/

Lipinki Łużyckie /                              

695

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka jest niezabudowana i n ieogrodzona. 

Nieruchomość położona w strefie zabudowy 

miejscowości, przylega do terenów 

kolejowych dawnej stacji PKP i utwardzonej 

drogi gminnej za pośrednictwem, której 

sąsiaduje z obszarem nieintensywnej 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

graniczy z pasem gruntów rolnych 

użytkowanych jako ogrody działkowe, 

obecnie odłogowana. Dojazd z brukowej 

drogi gminnej. Nieruchomość 

nieużytkowana porośnięta wybujałą 

roślinnością. Dla działki wydano decyzję o 

warunkach zabudowy nr 01/2013 z dnia 

18.02.2013 r. d la inwestycji polegającej 

na budowie zagrodowej- mieszkaniowej 

zgodnie z ustawą z adnia 27 marca 2003 

r. o p lanowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym

0,0900 15 400,00 zł
N: 51˚38'54.5''

E: 15˚0'34.53''

32.
27.09.2019

08:00

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żarski/                        

GUZÓW/

Jasień/                              

127/5

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka jest niezabudowana i n ieogrodzona. 

Nieruchomość położona  na obszarach 

zabudowy o charakterze zagrodowym, 

przylega do gruntowej drogi gminnej, 

sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną- 

budynek mieszkalny i gospodarcze z 

okresu poniemieckiego, graniczy z 

otwartym obszarem gruntów rolnych. 

Dojazd do działki gminną drogą gruntową. 

Nieruchomość odłogowana porośnięta 

samosiewami drzew- sosna. Na działce od 

strony lasu pozostałości po wyrobisku 

p iasku w części zrekultywowane – zasypane 

ziemią. 

Dla przedmiotowej nieruchomości została 

wydana przez Burmistrza Gminy Jasień 

Decyzja nr 33/09 o warunkach zabudowy 

1,8500          105 000,00 zł 

N: 

51˚46'13.56''

E: 15˚6'25.78''

33.
27.09.2019

08:45

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żarski/                        

GUZÓW/

Jasień/                              

126/1

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka jest niezabudowana i n ieogrodzona. 

Nieruchomość położona  na obszarach 

zabudowy o charakterze zagrodowym, 

przylega do gruntowej drogi gminnej, 

sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną- 

budynek mieszkalny i gospodarcze z 

okresu poniemieckiego, graniczy z 

otwartym obszarem gruntów rolnych. 

Dojazd do działki gminną drogą gruntową. 

Dla działki wydano decyzję o warunkach 

zabudowy nr 21/11 z dnia 17.05.2011 

r. d la inwestycji polegającej na budowie  

pensjonatu na 16 pokoi wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

komunikacyjną.

1,4600 82 900,00 zł

N: 

51˚46'15.04''

E: 15˚6'19.29''



34.
27.09.2019

09:30

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''

35.
27.09.2019

10:15

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''

36.
27.09.2019

11:00

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''

24,4969 3 459 780,00 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 ze 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. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra

www.zielona.gora@kowr.gov.pl
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