
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 
ROZDYSPONOWANIA 
(sprzedaż/dzierżawa/ 

rodzaj przetargu)

OPIS NIERUCHOMOŚCI
(media, podstawowe atrybuty)

POWIERZCHNIA 
NIERUCHOMOŚCI  

[ha]

 CENA WYWOŁAWCZA
[zł]

NAMIARY GPS
NIERUCHOMOŚCI

LINK DO 
NIERUCHOMOŚCI

1.
12.05.2020

08:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żagański/                        
CZERNA/

Iłowa/                              
317, 318/6

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona na skraju zabudowy 
miejscowości o charakterze rozproszonej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

przylega do gruntowej drogi gminnej, sąsiaduje 
z nieruchomością zabudowaną- nowy budynek 

mieszkalny jednorodzinny, sąsiaduje z 
gruntami rolnymi będącymi wieloletnimi 

odłogami porośniętymi samosiewem drzew. 
Dojazd do nieruchomości gruntową drogą 

gminną.  skomunikowaną z asfaltową drogą 
wojewódzką, za pośrednictwem drogi graniczy 
z nieruchomością zabudowaną- nowa zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna z   infrastrukturą. 

Dojazd do działki szutrową drogą gminną. 
Nieruchomość odłogowana stanowi wieloletni 

odłóg porośnięty samosiewem drzew – sosna w 
wieku do 20 lat.  W stosunku do działki 

318/6 została wydana decyzja o 
warunkach zabudowy nr 61/2012 znak GK-

I.6730.61.2012 z dnia 04.12.2012 r. 

0,9420 71 600,00 zł
N: 51˚32'02.58''
E: 15˚14'12.70''

GEOPOTRAL

na maj 2020 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; magdalena.piatyszek-klamka@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; sylwit.swit@kowr.gov.pl, fabiola.bielawska@kowr.gov.pl

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



2.
12.05.2020

12:15
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        
BIECZ/
Brody/                              
588/4

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  w strefie zabudowy 
wsi o charakterze rozproszonej zabudowy 

zagrodowej pomiędzy asfaltową drogą 
wojewódzką Lubsko- Gubin i brukową drogą 

gminną, sąsiaduje z działką zabudowaną- 
budynek mieszkalny i gospodarcze, przylega do 

przydomowych terenów. Dojazd do działki z 
brukowej drogi wiejskiej.

0,6300 122 000,00 zł
N: 51˚48'34.54''
E: 14˚49'57.25''

GEOPORTAL

3.
12.05.2020

13:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRONICE/
Jasień/                              
111/2

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  w strefie zabudowy 
wsi o charakterze rozproszonej zabudowy przy 
gruntowej drodze gminnej, sąsiaduje z działką 

zabudowaną- budynek mieszkalny i 
gospodarcze oraz nową budową domu 

jednorodzinnego, przylega do nieruchomości 
zalesionej. Dojazd do działki z gruntowej drogi 

wiejskiej.

0,6500 37 900,00 zł
N: 51˚42'59.66''
E: 14˚58'00.16''

GEOPORTAL

4.
14.05.2020

09.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. 3 m. Sulechów/
Sulechów/

dz. 165/1,165/2,166 

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
produkcyjną, 

składową, 
magazynową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka przenaczona pod 
zabudowę produkcyjną, składową, 

magazynową. 
0,2430 105 840,00 zł

N: 52˚04'20.81''
E: 15˚36'27.92''

GEOPORTAL

5.
14.05.2020

09.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. 55 m. Zielona 
Góra- Nowy Kisielin/

m. Zielona Góra/
dz. 10/77,10/78

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP  teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej.

0,1000 76 950,00 zł
N: 51˚55'52.97''
E: 15˚36'13.61''

GEOPORTAL

6.
14.05.2020

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. 55 m. Zielona 
Góra- Nowy Kisielin/

m. Zielona Góra/
dz. 10/79,10/80

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP  teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej.

0,1001 77 040,00 zł
N: 51˚55'52.34''
E: 15˚36'13.29''

GEOPORTAL

7.
14.05.2020

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

Pierzwin/
Nowogród 

Bobrzański/
dz. 49/4

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP  działka na terenie strefy 
zabudowy wiejskiej.

0,8000 91 620,00 zł
N: 51˚49'29.20''
E: 15˚25'52.22''

GEOPORTAL

8.
14.05.2020

11.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. 55-Nowy 

Kisielin/
miasto Zielona Góra/

dz. 19/1

teren przeznaczony 
pod zalesienie

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Decyzja ustalająca warunki zabudowy na 
zalesienie gruntów

2,8300 265 500,00 zł
N: 51˚55'12.62''
E: 15˚42'22.91''

GEOPORTAL

9.
14.05.2020

12.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

Czarna/
Zabór/

dz. 260, 258/2

teren przeznaczony 
pod zalesienie

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP obszar rolniczy przeznaczony 
pod wytwórstwo, 

w części pod zalesienie.
4,9600 164 000,00 zł

N: 51˚55'12.62''
E: 15˚42'22.91''

GEOPORTAL



10.
14.05.2020

13.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/
Długie/

Szprotawa/
dz. 8/28

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP  działka w strefie rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej o charakterze 

rozproszonym
0,5424 101 500,00 zł

N: 51˚39'21.53''
E: 15˚36'31.38''

GEOPORTAL

11.
19.05.2020

09.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
Lubięcin/
Nowa Sól/
dz. 280/4

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W SUiKZP strefa osadniczo rolna. 1,1400 133 290,00 zł

N: 51˚54'00.70''
E: 15˚52'45.71''

GEOPORTAL

12.
19.05.2020

09.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
Grabowiec/
Świdnica/
dz. 236/1

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usług towarzyszących 

budownictwu.
0,3300 37 170,00 zł

N: 51˚53'44.57''
E: 15˚16'34.09''

GEOPORTAL

13.
19.05.2020

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
Grabowiec/
Świdnica/
dz. 229/4

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usług towarzyszących 

budownictwu.
0,1608 27 630,00 zł

N: 51˚53'44.08''
E: 15˚16'49.21''

GEOPORTAL

14.
20.05.2020

09:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRONOWICE/
Trzebiel/                              

9/6

teren zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej z 
częścią garażową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. 
Teren działki płaski. Kształt działki regularny w 

postaci prostokąta. Teren działki porośnięty 
wybujałą roślinnością łąkową i samosiejkami 

młodych drzew. Działka od strony południowo-
wschodniej posiada bezpośredni dostęp do 

drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. W 
dniu 29 lutego 2012 roku Wójt Gminy Trzebiel 

wydał Decyzję nr 14/I/2012 o warunkach 
zabudowy dla inwestycji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z częścią 
garażową.Przedmiotowa działka znajduje się w 

obszarze Parku Krajobrazowego „Łuk 
Mużakowa”.

0,4999 75 500,00 zł
 N: 51°33'58.52" E: 

14°45'22.08" GEOPORTAL

15.
20.05.2020

09:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRONOWICE/
Trzebiel/                              

9/7

teren zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej z 
częścią garażową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. 
Teren działki płaski. Kształt działki regularny w 

postaci prostokąta. Teren działki porośnięty 
wybujałą roślinnością z nalotami samosiewów 

drzew. 
Działka od strony południowo-wschodniej 

posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 
o nawierzchni gruntowej.

Przedmiotowa działka znajduje się w obszarze 
Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”.

W dniu 26 stycznia 2012 roku Wójt Gminy 
Trzebiel wydał Decyzję nr 05/I/2012 o 

warunkach zabudowy dla inwestycji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z częścią 

garażową.

0,5000 75 500,00 zł
 N: 51°33'58.00" E: 

14°45'19.74" GEOPORTAL



16.
20.05.2020

10:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRONOWICE/
Trzebiel/                              

9/8

teren zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej z 
częścią garażową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość w planie zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Trzebiel obowiązującym 
do końca 2003 r.  oznaczona była symbolem RP- 
grunty orne. Przedmiotowa działka znajduje się 

w obszarze Parku Krajobrazowego „Łuk 
Mużakowa”. W dniu 26 stycznia 2012 roku 

Wójt Gminy Trzebiel wydał Decyzję nr 
06/I/2012 o warunkach zabudowy dla 
inwestycji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z częścią garażową.

0,4999 75 500,00 zł
 N: 51°33'56.88" E: 

14°45'17.91" GEOPORTAL

17.
20.05.2020 

12.30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                                              

2 M. LUBSKO/ 
Lubsko/                             
152/1

teren zabudowy 
uslugowo-mieszkalnej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W obowiązującej zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

uchwalonego Uchwałą nr XXXII/171/97 z dnia 
30.06.2997r. działka położona jest na terenie o 
funkcji usługowo-mieszkalnej, oznaczonym w 

planie symbolem B 4 U, M.

0,1459 55 800,00 zł
 N: 51°47'23.85" E: 

14°58'10.17" GEOPORTAL

18.
20.05.2020 

13.00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                                              

TRZEBIEL/ 
Trzebiel/                             
1023/6

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Trzebiel uchwalone uchwałą Nr XXII/99/2000 
Rady Gminy w Trzebielu z dnia 21 listopada 
2000r. przewiduje sposób zagospodarowania 

ww. działki jako: E4- „Ekologia: obszar 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej (łąki, 

pastwiska) wyłączony z zabudowy”.

0,5229 79 900,00 zł
 N: 51°37'59.75" E: 

14°49'33.19" GEOPORTAL

19.
20.05.2020

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

DZIETRZYCHOWICE/
Żagań
dz. 5/3

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
działka z ustalonymi warunkami zabudowy 0,4396 118 000,00 zł

N: 51˚39'27.9''
E: 15˚19'46.5''

GEOPORTAL

20.
20.05.2020

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/
BIEŻYCE/

Gubin
dz. 139/2

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
działka z ustalonymi warunkami zabudowy 0,6200 105 800,00 zł

N: 51˚56'21.1''
E: 14˚46'36.6''

GEOPORTAL

21.
20.05.2020

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/
CZETOWICE/

Krosno Odrzańskie
dz. 102/1

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
działka z ustalonymi warunkami zabudowy 0,7700 69 900,00 zł

N: 52˚06'07.1''
E: 15˚04'27.4''

GEOPORTAL



22.
20.05.2020

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/
CZETOWICE/

Krosno Odrzańskie
dz. 102/7

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
działka z ustalonymi warunkami zabudowy 1,1000 104 400,00 zł

N: 52˚06'05.7''
E: 15˚04'21.1''

GEOPORTAL

23.
20.05.2020

11.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

MARCINÓW/
Brzeźnica
dz. 86/1

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
działka z ustalonymi warunkami zabudowy 0,3600 104 400,00 zł

N: 51˚44'18.6''
E: 15˚25'30''

GEOPORTAL

24.
20.05.2020

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/
POŁUPIN/

Dąbie
dz. 76/4

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka położona przy ulicy Podgórnej w 
sąsiedztwie nowopowstającej zabudowy. 0,3885 81 400,00 zł

N: 50˚01'24.2''
E: 15˚07'326.3'

GEOPORTAL

25.
22.05.2020

08:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

GRABIK/
Żary/                              
95/3

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona na obszarze zabudowy 
wsi o charakterze zagrodowym i 

mieszkaniowym jednorodzinnym przy 
utwardzonej drodze gminnej za pośrednictwem 

drogi sąsiaduje z nieruchomościami 
zabudowanymi- budynki mieszkalne i  

gospodarcze, graniczy w otwartymi terenami 
rolniczymi obecnie przekształcanymi w obszary 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Dojazd do działki z asfaltowej drogi wiejskiej.

0,1900 75 100,00 zł
N: 51˚39'23.44''
E: 15˚06'46.00''

GEOPORTAL

26.
22.05.2020

9:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

MIERKÓW/
Lubsko/                              

111

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka położona jest w części zabudowy wsi. 
Graniczy z drogą asfaltową, z działką 

niezabudowaną, z terenami kolejowymi, z 
działkami zabudowanymi z zabudową 

mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd z drogi o 
nawierzchni asfaltowej. Działka niezabudowana, 

nieogrodzona. Teren działki płaski, w formie 
wydłużonego prostokąta. Działka posiada bliski 
dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. 
Nieruchomość odłogowana porośnięta trawą. 
Decyzją nr 91/2013 z dnia 20.12.2013 r. dla 

działki 111 położonej w miejscowości Mierków, 
gmina Lubsko ustalone zostały warunki 
zabudowy dla inwestycji polegającej na 

budowie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, budynku gospodarczego w 
zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą 

techniczną.

0,5300 84 600,00 zł
N: 44˚45'69.64''
E: 21˚85'93.81''

GEOPORTAL



27.
22.05.2020

9:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

STARA WODA/
Lubsko/                              

98/3

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
mieszkaniową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka położona jest na zapleczu zabudowy wsi 
w sąsiedztwie działek zabudowanych z 

zabudową zagrodową oraz działek 
niezabudowanych. Graniczy z drogą brukową 

oraz z droga gruntową i rowem melioracyjnym.  
Dojazd z drogi o nawierzchni brukowej. Działka 
niezabudowana, nieogrodzona. Teren działki w 

formie zbliżonej do wąskiego prostokąta. 
Działka posiada bliski dostęp do sieci 

energetycznej i wodociągowej. Nieruchomość 
odłogowana porośnięta bujną roślinnością 

łąkową i krzakami. Decyzją nr 79/2013 z dnia 
27.11.2013 r. dla działki 98/3 położonej w 
miejscowości Stara Woda, gmina Lubsko 
ustalone zostały warunki zabudowy dla 

inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego 
wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynku 

gospodarczego.

0,3210 74 610,00 zł
N: 51˚46'15.04''
E: 15˚6'19.29''

GEOPORTAL

28.
22.05.2020

10:45
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BORUSZYN/
Lipinki Łużyckie/                              

101/2

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w strefie zabudowy wsi 
o charakterze rozproszonej zabudowy przy 

asfaltowej drodze gminnej, sąsiaduje z działką 
zabudowaną – budynek mieszkalny i 

gospodarcze, przylega do części działki 
użytkowanej jako przydomowe tereny rolnicze. 
Dojazd do działki z asfaltowej drogi wiejskiej. 

Nieruchomość odłogowana porośnięta 
zakrzaczeniami i roślinnością ruderalną. 

0,4300 79 000,00 zł
N: 51˚37'31.13''
E: 14˚57'53.65''

GEOPORTAL

29.
27.05.2020

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

DROŻKÓW/
Żary

dz. 335/8

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana położona w 
centrum miejscowości Drożków w sąsiedztwie 

terenów zabudowanych – rozproszona 
zabudowa mieszkaniowa. Działka graniczy z 
rowem oraz z drogą wojewódzką     nr 287 

relacji: Kosierz – Bobrowice – Lubsko – Żary. 
Na działce znajduje się drzewostan w wieku ok. 
40 lat (olcha, dąb). Media: sieć energetyczna i 
wodociągowa w pobliżu działki. Dojazd drogą 

asfaltową. 

0,2481 49 500,00 zł
N: 51˚41'02.2''
E: 15˚04'17.8'

GEOPORTAL

30.
27.05.2020

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

PIETRZYKÓW/
Lipinki Łużyckie

dz. 93/4

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana położona w 
peryferyjnej strefie zabudowy wsi Pietrzyków, 

w sąsiedztwie działek zabudowanych i 
niezabudowanych.  Działka nieużytkowana, 

porośnięta trawą oraz wzdłuż drogi 
zakrzaczeniami i pojedynczymi drzewami. 

Dojazd z drogi gruntowej. Media: sieć 
energetyczna i wodociągowa w pobliżu działki. 

0,2000 32 100,00 zł
N: 51˚40'38.5''
E: 14˚59'42.2'

GEOPORTAL

31.
27.05.2020

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/

DOBROSUŁÓW/
Bytnica
dz. 98/3

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka położona na peryferiach miejscowości 
Dobrosułów, w sąsiedztwie gruntów rolnych i 
zabudowanych. Kształt działki foremny. Na 

działce od strony drogi występuje zakrzaczenie 
z samosiejkami drzew. Teren działki w części 

podmokły i grząski w zaniżeniu od strony 
granicznego cieku naturalnego rzeki 

Dobrosułka.  Działka nieuzbrojona, media: sieć 
energetyczna i wodociągowa  w pobliżu działki. 

Dojazd z drogi nieutwardzonej.

0,7727 43 900,00 zł
N: 52˚11'46.9''
E: 15˚07'49.7'

GEOPORTAL



32.
27.05.2020

11.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

2 m. SZPROTAWA/
Szprotawa

dz. 7/4

teren przeznaczony 
pod stację gazową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Dla terenu, na którym położna jest 
nieruchomość, w dniu 26 marca 2018 r. 

Burmistrz Szprotawy wydał Decyzję nr 3/2018 
nr IR.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego dla inwestycji polegającej na 
budowie stacji gazowej pomiarowej średniego 

ciśnienia MOP 0,5 MPa.

0,0388 21 600,00 zł
N: 51˚34'15.4''
E: 15˚30'41.1'

GEOPORTAL

33.
27.05.2020

12.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 248/26

teren aktywności 
gospodarczej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka zabudowana budynkiem magazynowym 
położona przy ulicy Przemysłowej w Sławie, w 

sąsiedztwie zabudowy produkcyjno – 
magazynowej.  Kształt nieruchomości 

regularny. Działka ogrodzona w większości 
siatką metalową z bramą wjazdową 

przesuwaną konstrukcji metalowej. (ogrodzenie 
od strony wjazdu i brama posadowione przez 
właściciela działki sąsiedniej). Dojazd drogą 

utwardzoną od ulicy Przemysłowej. Media: sieć 
elektryczna, wodna i kanalizacyjna. 

0,2087 210 200,00 zł
N: 51˚53'27.1''
E: 16˚04'45.3'

GEOPORTAL

34.
27.05.2020

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

WYMIARKI/
Wymiarki
dz. 365/7

tereny o funkcji 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka położona przy ulicy Polnej. Sieci: 
elektryczna i wodociągowa w pobliżu działki. 

Dojazd drogą gruntową.
0,1064 18 600,00 zł

N: 51˚30'18.15"
E: 15˚4'22.34''

GEOPORTAL

35.
27.05.2020

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

WYMIARKI/
Wymiarki

dz. 356/12, 356/16, 
365/8

tereny o funkcji 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działki położone przy ulicy Swierkowej. Sieci: 
elektryczna i wodociągowa w pobliżu działki. 

Dojazd drogą gruntową.
0,1479 25 700,00 zł

N: 51˚30'18.61"
E: 15˚4'20.23''

GEOPORTAL

36.
27.05.2020

13.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

WITOSZYN/
Wymiarki/
dz. 449/6

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka z ustaloną decyzją o warunkach 
zabudowy 0,0788 13 700,00 zł

N: 51˚30'58.8''
E: 15˚05'51.2''

GEOPORTAL

37.
27.05.2020

13.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

GÓRZYN/
Lubsko/

dz. 1722/1

teren przeznaczzony pod 
budowę mieszkaniową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka położona w południowo – zachodniej 
części miejscowości przy ulicy Parkowej w 

sąsiedztwie terenów niezabudowanych. Teren 
działki płaski, kształt regularny – prostokątny. 

Działka nieużytkowana porośnięta trawą. 
Dojazd z drogi gruntowej. Działka nieuzbrojona 

w bliskiej odległości sieci energetyczna i 
wodociągowa.

0,3844 90 900,00 zł
N: 51˚49'40.68''
E: 14˚58'20.16''

GEOPORTAL

38.
27.05.2020

13.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

GÓRZYN/
Lubsko/

dz. 1722/2

teren przeznaczzony pod 
budowę mieszkaniową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka położona w południowo – zachodniej 
części miejscowości przy ulicy Parkowej w 

sąsiedztwie terenów niezabudowanych. Teren 
działki płaski, kształt regularny – prostokątny. 

Działka nieużytkowana porośnięta trawą. 
Dojazd z drogi gruntowej. Działka nieuzbrojona 

w bliskiej odległości sieci energetyczna i 
wodociągowa.

0,3846 90 900,00 zł
N: 51˚49'40.68''
E: 14˚58'20.16''

GEOPORTAL



39.
27.05.2020

13.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

GÓRZYN/
Lubsko/

dz. 1722/3

teren przeznaczzony pod 
budowę mieszkaniową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka położona w południowo – zachodniej 
części miejscowości przy ulicy Parkowej w 

sąsiedztwie terenów niezabudowanych. Teren 
działki płaski, kształt regularny – prostokątny. 

Działka nieużytkowana porośnięta trawą. 
Dojazd z drogi gruntowej. Działka nieuzbrojona 

w bliskiej odległości sieci energetyczna i 
wodociągowa.

0,3848 91 000,00 zł
N: 51˚49'40.68''
E: 14˚58'20.16''

GEOPORTAL

40.
27.05.2020

13.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

GÓRZYN/
Lubsko/

dz. 1722/4

teren przeznaczzony pod 
budowę mieszkaniową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka położona w południowo – zachodniej 
części miejscowości przy ulicy Parkowej w 

sąsiedztwie terenów niezabudowanych. Teren 
działki płaski, kształt regularny – prostokątny. 

Działka nieużytkowana porośnięta trawą. 
Dojazd z drogi gruntowej. Działka nieuzbrojona 

w bliskiej odległości sieci energetyczna i 
wodociągowa.

0,3844 90 900,00 zł
N: 51˚49'40.68''
E: 14˚58'20.16''

GEOPORTAL

41.
27.05.2020

13.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

GÓRZYN/
Lubsko/

dz. 1722/5

teren przeznaczzony pod 
budowę mieszkaniową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka położona w południowo – zachodniej 
części miejscowości przy ulicy Parkowej w 

sąsiedztwie terenów niezabudowanych. Teren 
działki płaski, kształt regularny – prostokątny. 

Działka nieużytkowana porośnięta trawą. 
Dojazd z drogi gruntowej. Działka nieuzbrojona 

w bliskiej odległości sieci energetyczna i 
wodociągowa.

0,3847 90 900,00 zł
N: 51˚49'40.68''
E: 14˚58'20.16''

GEOPORTAL

24,4703 3 441 350,00 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 2020 r., poz. 396) 
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


