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

   ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra

   tel. 68 506 52 52
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    tel.  68 356 64 33

   e-mail: renata.malawska@kowr.gov.pl; magdalena.piatyszek-klamka@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



1.
06.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żagański/

WITOSZYN/

Wymiarki

dz. 356/4

teren przeznaczony 

pod zabbudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 n ieregularny, teren działki 

p łaski, porośnięty roślinnością łąkową. Przez 

działkę przebiega napowietrzna lin ia 

energetyczna. Na działce znajduje się 

pojedyncze stare drzewo owocowe. Dojazd z 

drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka 

nieuzbrojona, w b liskiej od ległości znajdują 

się: sieć energetyczna i wodociągowa.

0,2600 23 800,00 zł
N: 51˚31'35.88"

E: 15˚6'2.39''

2.
06.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żagański/

WITOSZYN/

Wymiarki

dz. 357/6, 357/7

teren przeznaczony 

pod zabbudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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, d la 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 d ługości 62,17 m i szerokości 6 

m. 

Kształt kompleksu nieregularny, teren 

p łaski, porośnięty roślinnością łąkową. Przez 

nieruchomość przebiega napowietrzna 

lin ia energetyczna. Dojazd z drogi o 

nawierzchni asfaltowej. Działki 

n ieuzbrojone, w b liskiej od ległości znajdują 

0,3700 29 500,00 zł
N: 51˚31'33.54"

E: 15˚6'6.85''

3.
06.11.2019

11.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

CHUDZOWICE/

Trzebiel

dz. 161

teren przeznaczony 

pod zabbudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka położona w obszarze zabudowy o

charakterze rozporoszonej zabudowy

zagrodowej i mieszkaniowej. Kształt działki

foremny trójkątny. Działka nieużytkowana

porośnięta trawą, chwastami i samosiejkami 

drzew. Teren działki p łaski. Działka

nieuzbrojona, sieci: wodociągowa i

energetyczna w bliskiej od ległości. Dojazd

z drogi brukowej.  

0,3400 31 800,00 zł
N: 51˚38'46.8"

E: 14˚53'10.9''



4.
06.11.2019

11.15

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

BIEŻYCE/

Gubin/

dz. 275

teren przeznaczony 

pod zabbudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka położona w południowo –

zachodniej części miejscowości w

sąsiedztwie działek przeznaczonych pod

zabudowę mieszkaniową. Kształt działki

foremny prostokątny. Od strony

południowej działka graniczy z rowem

melioracyjnym. Działka nieużytkowana

porośnięta trawą i chwastami oraz kilkoma

samosiejkami sosny, przy rowie występuje

trzcina. Działka nieuzbrojona, sieci: 

0,5300 206 600,00 zł
N: 51˚56'23.1"

E: 14˚46'00.7''

5.
07.11.2019

09.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

obr. 55-Nowy 

Kisielin/

miasto Zielona 

Góra/

dz. 19/1

teren 

przeznaczony 

pod zalesienie

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Decyzja ustalająca warunki 

zabudowy na zalesienie gruntów
2,8300 265 400,00 zł

N: 

51˚55'12.62''

E: 

15˚42'22.91''

6.
07.11.2019

10.00

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''

7.
07.11.2019

12.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

nowosolski/

Ługi/

Otyń/

dz. 268/7

teren dróg 

wewnętrznych

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

W MPZP nieruchomość znajduje 

się na terenie dróg 

wewnętrzynych dojazdowych.

0,4000 2 300,00 zł

N: 

51˚50'31.31''

E: 

15˚36'43.89''

8.
07.11.2019

09:00

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żarski/                        

JAŁOWICE/

Brody/                              

476/2

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę 

mieszaniową

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Nieruchomość położona w strefie

zabudowy wsi,nieuzbrojona, b liski dostęp

do sieci energetyczneji wodociągowej,

sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną

zabudową zagrodową. Nieruchomość

porośnięta wykoszoną trawą i kilkoma

drzewami owocowymi. Wydano warunki

zabudowy dla inwestycji polegsjacej na

budowie budynku mieszkalnego 

0,3200 23 800,00 zł

N: 

51˚50'45.53''

E: 15˚22'33.8''

9.
07.11.2019

10:15

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 

0,2852 49 320,00 zł

N: 

51˚39'49.05''

E: 

14˚51'04.54''



10.
07.11.2019

11:00

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 od łóg 

0,6323 34 560,00 zł

N: 

51˚38'29.05''

E: 

15˚45'59.68''

11.
07.11.2019

11:45

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 

0,3800 48 330,00 zł

N: 

51˚36'34.93''

E: 15˚38'28.2''

12.
07.11.2019

12:30

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 

0,0900 13 860,00 zł
N: 51˚38'54.5''

E: 15˚0'34.53''

13.
07.11.2019

13:15

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 

1,8500 94 500,00 zł

N: 

51˚46'13.56''

E: 15˚6'25.78''



14.
07.11.2019

14:00

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 

1,4600 74 610,00 zł

N: 

51˚46'15.04''

E: 15˚6'19.29''

15.
06.11.2019

11.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

PŁOTY/

Czderwieńsk/

dz. 281/5

teren przeznaczony 

pod zabbudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka położona w przy drodzeszutrowej

(ul. Wodna) prowadzącej do

nowopowstającego osied la domków

jednorodzinnych,w sąsiedztwiezabudowy

mieszkaniowej i działek niezabudowanych.

Po drugiej stronie drogi znajduje się

parking samochodowy i firma

transportowa. Kształt działki foremny –

prostokątny. Teren działki p łaski.

Nieruchomość nieużytkowana, porośnięta

wysokimi trawami i chwastami. Przez

północno-wschodni narożnik przechodzi

lin iawysokiegonapięcia.Wspólna granicaz

działką od strony północnej na d ługości 50 

0,6800 401 700,00 zł
N: 51˚58'55.6"

E: 15˚24'50.8''

16.
08.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

SIENIWA 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 20 500,00 zł
N: 51˚38'22.66"

E: 15˚4'22.44''

17.
08.11.2019

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 36 600,00 zł

N: 

51˚47'17.55''

E: 14˚47'7.47''



18.
08.11.2019

10.45

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

BOBROWICE/

Bobrowice

dz. 169/12

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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''

19.
08.11.2019

10.45

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

BOBROWICE/

Bobrowice

dz. 169/13

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Dla nieruchomości została wydana Decyzja 

ustalająca Warunki Zabudowy - budowa 

budynku mieszkalnego

0,3548 38 500,00 zł
N: 51˚57'29.92"

E: 15˚59'9.25''

20.
08.11.2019

10.45

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

BOBROWICE/

Bobrowice

dz. 169/14

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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''

21.
08.11.2019

12.00

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 76 600,00 zł
N: 51˚45'4.67''

E: 15˚35'15.9''

22.
08.11.2019

12.00

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 67 300,00 zł

N: 51˚45'3.69''

E: 

15˚35'17.04''

23.
08.11.2019

12.00

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 83 000,00 zł

N: 51˚45'3.9''

E: 

15˚35'23.19''



24.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/22

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 70 400,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

25.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/28 + udział 

w drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 72 100,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

26.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/29 + udział 

w drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 100 500,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

27.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/30 + udział 

w drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 82 500,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''



28.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/31 + udział 

w drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 80 300,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

29.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/32 + udział 

w drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 78 100,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

30.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/33 + udział 

w drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 76 000,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

31.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/34 + udział 

w drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 73 100,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''



32.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/35 + udział 

w drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 71 600,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

33.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/36 + udział 

w drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 70 200,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

34.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/38 + udział 

w drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 70 300,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

35.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/39 + udział 

w drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 71 200,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''



36.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/40 + udział 

w drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 97 000,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

37.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/41 + udział 

w drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 112 400,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

38.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/42 + udział 

w drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 101 200,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

39.
13.11.2019

10.00

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 

nieograniczon

y

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 96 800,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''



40.
13.11.2019

10.00

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 

nieograniczon

y

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 103 000,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

41.
13.11.2019

10.00

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 

nieograniczon

y

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 109 000,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

42.
13.11.2019

10.00

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 

nieograniczon

y

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 122 000,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

43.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/52  + 

udział drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 74 700,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''



44.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/53  + 

udział drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 76 000,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

45.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/54  + 

udział drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 84 700,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

46.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/55  + 

udział drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 83 000,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

47.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/56  + 

udział drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 75 700,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''



48.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/58  + 

udział drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 88 200,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

49.
13.11.2019

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

wschowski/

1 m. SŁAWA/

Sława

dz. 739/59 + udział 

drodze

teren zabudowy 

mieszkaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

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 81 800,00 zł

N: 

51˚52'23.82''

E: 16˚4'35.64''

50.
13.11.2019

08:00

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 67 590,00 zł
N: 51˚36'0.46''

E: 15˚0'52.17''

51.
13.11.2019

08:45

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 24 750,00 zł

N: 

51˚34'29.84''

E: 15˚9'37.72''



52.
13.11.2019

09:30

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 56 160,00 zł

N: 51˚41'49.4''

E: 

15˚13'13.28''

53.
15.11.2019

11:00

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żagański/                        

STARA KOPERNIA/

Żagań/                              

150/20

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działkanieogrodzona.Teren działki p łaski,z

lekkim spadkiem w kierunku południowo-

zachodnim. Kształt działki w postaci

trójkąta. Działka z każdej strony otoczona

jest drogami publicznymi o nawierzchni

asfaltowej, które mogą stanowić dojazd do

działki. Działka uzbrojona w sieć

wodociągową,energetyczną i kanalizacyjną.

W północno – wschodnim narożniku

działki znajduje się jeden słup z

napowietrzną lin ią energetyczną. Na

działce w środkowej jej części znajdują się

pozostałości po budynku gospodarczym.

Był to murowany z cegły, mały obiekt

(powierzchnia zabudowy około 35 metrów) 

w rzucie poziomym w kształcieprostokąta.

Na działce pozostały fragmenty ścian,

sięgające do parteru z jednym wygiętym

nadprożem. Obiekt nie nadający się do

użytkowania i przeznaczony do rozbiórki.

Działka mocno zakrzaczona, porośnięta

wysoką roślinnościąoraz starymi drzewami

owocowymi, które nie przedstawiają

wartości rynkowej. Na działce dodatkowo

rosną 2 dęby oraz 4 olchy.

0,3826 63 100,00 zł

N: 

51˚38'11.24''

E: 

15˚24'56.73''



54.
15.11.2019

13:15

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żarski/                        

LIPINKI ŁUŻYCKIE/

Lipinki Łużyckie/                              

426/3

teren zabudowy 

mieszaniowo-

usługowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

Działka jest niezabudowana i n ieogrodzona. 

Kształt działki n ieregularny. Nachylenie 

terenu – teren p łaski. W ewidencji 

gruntów stanowi grunty orne i pastwiska 

trwałe. Dojazd z drogi o nawierzchni 

asfaltowej nr 473 i 447. Działka 

nieuzbrojona, ale posiada b liski 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 Lip inki 

Łużyckie ustalająca warunki zabudowy d la 

inwestycji polegającej na budowie 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wolnostojącego wraz z infrastruktura 

techniczną.

Działka znajduje się na terenie układu 

ruralistycznego m. Lip inki Łużyckie, 

ujętego w wykazie ob iektów znajdujących 

się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

wskazanego przez Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do 

ujęcia w gminnej ewidencji.

0,3800 68 100,00 zł

N: 

51˚38'44.08''

E: 15˚0'46.18''

55.
19.11.2019

9.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

Będów/

Czerwieńsk/

dz. 124/2

teren 

przeznaczony 

pod zabudowę

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

W MPZP tereny zabudowy 

mieszkaniowej.
0,2700 23 580,00 zł

N: 

52˚03'52.66''

E: 

15˚18'32.68''

56.
19.11.2019

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 9 360,00 zł

N: 52˚3'49.89''

E: 

15˚21'42.11''

57.
19.11.2019

10.00

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 552 150,00 zł

N: 

51˚56'39.50''

E: 

14˚44'05.53''



58.
19.11.2019

10.30

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 215 640,00 zł

N: 52˚4'33.98''

E: 

15˚51'43.47''

59.
19.11.2019

11.00

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 325 890,00 zł

N: 

51˚15'15.56''

E: 

15˚56'11.94''

60.
19.11.2019

11.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

Kije/

Sulechów/

dz. 6/23 

pomieszcenie 5

pomieszczenie 

gospodarcze

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

W SUiKZP obszar mieszkaniowy. 0,0205 6 160,00 zł

N: 

52˚05'49.62''

E: 

15˚34'11.47''

61.
19.11.2019

12.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

Kije/

Sulechów/

dz. 6/23 

pomieszcenie 6

pomieszczenie 

gospodarcze

sprzedaż

ustny 

nieograniczon

y

W SUiKZP obszar mieszkaniowy. 0,0246 7 120,00 zł

N: 

52˚05'49.62''

E: 

15˚34'11.47''

62.
20.11.2019

09.30

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''

63.
22.11.2019

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 50 900,00 zł

N: 51˚41'5.02"

E: 

15˚43'42.55''



64.
22.11.2019

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 146 930,00 zł
N: 51˚53'26.97"

E: 16˚4'46.62''

65.
22.11.2019

13.00

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 23 440,00 zł
N: 52˚02'30"

E: 14˚59'22''

66.
27.11.2019

10.30

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 72 720,00 zł

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''

67.
27.11.2019

10.30

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 72 720,00 zł

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''

68.
27.11.2019

10.30

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 72 720,00 zł

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''



69.
27.11.2019

10.30

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 72 720,00 zł

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''

70.
27.11.2019

10.30

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 72 720,00 zł

N: 

51˚49'40.68''

E: 

14˚58'20.16''

31,4110 6 106 550,00 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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