ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP.
Filia w Zielonej Górze

HARMONOGRAM przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych
na terenie powiatów: zielonogórskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego,
województwo lubuskie
na listopad 2020 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; tomasz.klimek@kowr.gov.pl; anna.sekula@kowr.gov.pl; dawid.lyskawka@kowr.gov.pl; marcin.filipek@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; fabiola.bielawska@kowr.gov.pl; sylwia.swit@kowr.gov.pl
W przypadku zagrożenia epidemicznego, wystąpienia stanu epidemii lub wystąpienia innych zagrożeń, które skutkują ograniczeniami, m.in. ograniczenie zgromadzeń publicznych – organizator przetargu zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu nieograniczonym jest wpłata wadium, z wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie organizatora przetargu najpóźniej na 4 dni przed przetargiem oraz do przedłożenia najpóźniej
na 7 dni przed przetargiem w zamkniętej kopercie oświadczeń, które są zamieszczane na stronie: www.bip.kowr.gov.pl i stanowią załączniki do poszczególnych ogłoszeń przetargowych.
W przypadku podjęcia przez organizatora przetargu decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na 3 dni przed przetargiem na stronie internetowej
i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana pocztą elektroniczną do uczestników przetargu, którzy złożyli wymagane oświadczenia i wpłacili wadium.

Lp.

DATA I GODZINA
ROZPOCZĘCIA
PRZETARGU

MIEJSCE
PRZEPROWADZENIA
PRZETARGU
(nazwa jednostki)

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
FORMA
województwo/ powiat/obręb/
ROZDYSPONOWANIA
gmina/numer działki
(sprzedaż/dzierżawa)

RODZAJ PRZETARGU

RODZAJ I CHARAKTER
NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNIA
ATRYBUTY NIERUCHOMOŚCI

CZYNSZ WYWOŁAWCZY
[dt pszenicy]

MOŻLIWOŚĆ
ZDALNEGO
PRZEPROWADZANIA
PRZETARGU
TAK/NIE

OGÓŁEM
[ha]

w tym UR
[ha]

3,7100

3,7100

20,77

TAK

1.

09.11.2020
08.00

KOWR
SŁAWA

lubuskie/
nowosolski/
Miłaków/
Nowe Miasteczko/
dz. 57/4, 58/3, 59

dzierżawa

ustny ograniczony

rolna niezabudowana

2.

16.11.2020
9:00

KOWR
Zielona Gra

lubuskie/
żarski/
Brody/
Janiszowice/
166/3 część A

dzierżawa

ustny
nieograniczony

rolna
niezabudowana

14,9297

14,7186

58,87

TAK

3.

16.11.2020
10:00

KOWR
Zielona Gra

lubuskie/
żarski/
Brody/
Janiszowice/
167/1 część A

dzierżawa

ustny
nieograniczony

rolna
niezabudowana

14,4132

14,2683

55,96

TAK

4.

16.11.2020
11:00

KOWR
Zielona Gra

lubuskie/
żarski/
Brody/
Janiszowice/
166/4 i część A 166/2

dzierżawa

ustny
nieograniczony

rolna
niezabudowana

28,9732

27,2482

107,06

TAK

62,0261

59,9451

Nieruchomość zlokalizowana na terenia łąk i
pól.

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 2020 r., poz. 396 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

