
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

MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO 
PRZEPROWADZANIA 

PRZETARGU 
TAK/NIE

1.
01.06.2021 

10:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

obr. Długie/
Szprotawa/

dz. 416/3, 416/5

warunki zabudowy - 
hala magazynowa

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
warunki zabudowy - hala magazynowa 0,6300 119 100,00 zł

N: 51˚39'11.53''
E: 15˚39'08.92''

GEOPORTAL TAK

2.
01.06.2021 

10:30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

obr. Długie/
Szprotawa/
dz. 417/3

warunki zabudowy - 
hala magazynowa

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
warunki zabudowy - hala magazynowa 0,6500 111 800,00 zł

N: 51˚39'09.01''
E: 15˚39'09.49''

GEOPORTAL TAK

3.
01.06.2021 

11:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

obr. 1M. Jasień/
Jasień/

dz. 795, 1015

tereny o funkcji 
przemysłowo 

składowej i usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
tereny o funkcji przemysłowo składowej i usługowej 1,0400 397 300,00 zł

N: 52˚45'34.24''
E: 15˚00'07.42''

GEOPORTAL TAK

na czerwiec 2021 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: edyta.karpinska@kowr.gov.pl, marcin.filipek@kowr.gov.pl, aleksandra.rudkiewicz@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; bartosz.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; sylwit.swit@kowr.gov.pl, fabiola.bielawska@kowr.gov.pl

UWAGA!
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.

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



4.
07.06.2021

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

KALSK/
Sulechów/
dz. 147/3

teren o funkcji 
mieszkalnej, 

jednorodzinnej. 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Kalsk pośród działek zabudowanych.
Do głównej drogi asfaltowej jest około 400m. W
bezpośrednim sąsiedztwie Tuż przy działce nie
przebiegają media. Występują drobne zakrzaczenia i
liczne małe samosiejki (przeważnie kilkumetrowe brzozy).
W niewielkiej części ogrodzony. 

0,4500 128 600,00 zł
N: 52°07'15,26" 
E: 15°35'05,32"

GEOPORTAL TAK

5.
07.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

KALSK/
Sulechów/
dz. 148/3

w części teren o 
funkcji mieszkalnej, 
jednorodzinnej, a w 
części jest to teren 
drogi wewnętrznej.

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Przedmiotowa nieruchomość składa się z jednej działki położonej 
przy końcu miejscowości Kalsk pośród działek niezabudowanych. 
Kształt działki foremny – prawie  kwadratowy. Jednym bokiem 

usytuowana przy drodze nieutwardzonej w średnim stanie 
przejazdowym. Do głównej drogi asfaltowej jest około 400m. 

W sąsiedztwie od strony północnej znajdują się działki 
zabudowane. Tuż przy działce nie przebiegają media. Nie 

występują żadne zakrzaczenia, ani najmniejsze samosiejki. 
Teren działki płaski, niepodmokły i niegrząski.

0,1200 35 300,00 zł
N: 52°07'15,26" 
E: 15°35'05,32"

GEOPORTAL TAK

6.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/2

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszklanictwa 
jendorodzinnego

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,4773 99 500,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

7.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/3

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,4033 84 200,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

8.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/4

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,3951 82 600,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

9.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/5

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,3963 82 800,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

10.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/6

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,3522 73 600,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

11.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/7

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,4595 95 900,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

12.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/8

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,4565 95 200,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

13.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/9

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,4511 94 100,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK



14.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/10

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,4566 95 200,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

15.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/11

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszzeniem 
mieszklanictwa 
jendorodzinnego

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,4983 103 800,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

16.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/12

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszklanictwa 
jendorodzinnego

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,2210 46 500,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

17.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/13

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszklanictwa 
jendorodzinnego

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,2614 54 900,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

18.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/14

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,3078 64 500,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

19.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/15

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,3190 66 800,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

20.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/16

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,3077 12 900,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

21.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/17

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,3077 12 900,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

22.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/18

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,3190 66 800,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

23.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/19

tereny usługowo 
rzemieślnicze z 
dopuszczeniem 
mieszkalnictwa 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usługowo rzemieślnicze z 
dopuszczeniem mieszklanictwa jendorodzinnego

0,4050 82 900,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

24.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/20

teren urządzeń 
elektroenergetycznych

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
teren urządzeń elektroenergetycznych 0,2568 49 700,00 zł

N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK



25.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/21

teren urządzeń 
gazowych

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
teren urządzeń gazowych 0,2194 42 600,00 zł

N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

26.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/22, 64/32

teren przepompowni
sprzedaż

ustny 
nieograniczony

teren przepompowni 0,6453 126 000,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

27.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/23

zabudowa mieszkaniowa 
jenorodzinna

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
zabudowa mieszkaniowa jenorodzinna 0,9032 191 300,00 zł

N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

28.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/24

tereny upraw 
ogrodniczych z usługami 

handlowymi i 
dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

tereny upraw ogrodniczych z usługami handlowymi i 
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

0,9299 200 700,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

29.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/25

tereny upraw 
ogrodniczych z usługami 

handlowymi i 
dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

tereny upraw ogrodniczych z usługami handlowymi i 
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

0,8770 189 300,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

30.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/26

 teren urządzeń 
elektroenergetycznych

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
 teren urządzeń elektroenergetycznych 0,7348 146 800,00 zł

N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

31.
08.06.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/27, 64/28

 teren przemysłu, 
składów, budownictwa

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
 teren przemysłu, składów, budownictwa 0,1532 31 200,00 zł

N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

32.
09.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Kalsk/
Sulechów/
dz. 16/9 

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
przemysłową, 

usługową, 
rzemieślniczą

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie zabudowy przemysłowo-
usługowo-rzemieślniczej. 

0,4103 86 040,00 zł
N: 52˚07'06.13''
E: 15˚37'18.76''

GEOPORTAL TAK

33.
09.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Kalsk/
Sulechów/
dz. 16/10

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
przemysłową, 

usługową, 
rzemieślniczą

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie zabudowy przemysłowo-
usługowo-rzemieślniczej. 

0,4324 90 720,00 zł
N: 52˚07'06.13''
E: 15˚37'18.76''

GEOPORTAL TAK

34.
09.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Kalsk/
Sulechów/
dz. 16/11

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
przemysłową, 

usługową, 
rzemieślniczą

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie zabudowy przemysłowo-
usługowo-rzemieślniczej. 

0,4029 84 510,00 zł
N: 52˚07'06.13''
E: 15˚37'18.76''

GEOPORTAL TAK

35.
09.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Kalsk/
Sulechów/
dz. 16/12 

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

usługową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP działka na terenie zabudowy usługowej. 0,3467 58 230,00 zł

N: 52˚07'06.13''
E: 15˚37'18.76''

GEOPORTAL TAK



36.
09.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Kalsk/
Sulechów/
dz. 16/14 

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
przemysłową, 

usługową, 
rzemieślniczą

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie zabudowy przemysłowo-
usługowo-rzemieślniczej. 

0,4163 87 300,00 zł
N: 52˚07'06.13''
E: 15˚37'18.76''

GEOPORTAL TAK

37.
09.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Kalsk/
Sulechów/

dz. 16/15, 16/13 

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
przemysłową, 

usługową, 
rzemieślniczą

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie zabudowy przemysłowo-
usługowo-rzemieślniczej. 

0,6830 120 600,00 zł
N: 52˚07'06.13''
E: 15˚37'18.76''

GEOPORTAL TAK

38.
09.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Kalsk/
Sulechów/
dz. 16/16 

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
przemysłową, 

usługową, 
rzemieślniczą

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie zabudowy przemysłowo-
usługowo-rzemieślniczej. 

0,4175 75 420,00 zł
N: 52˚07'06.13''
E: 15˚37'18.76''

GEOPORTAL TAK

39.
09.06.2021

12.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

obr. Pożarów/
Żagań/

dz. 147/4

teren przeznaczony 
pod eksploatację 
złoża, zakładu 
przeróbczego

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie przeznaczony pod 
eksploatację złoża i zakładu przeróbczego

15,0200 3 662 600,00 zł
N: 51˚39'38.75''
E: 15˚18'25.97''

GEOPORTAL TAK

40.
15.06.2021

11:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Nietków/
Czerwieńsk/

dz.195/2

w MPZP przeznaczona 
jest pod u4 - teren uslug 

opieki (przedszkole) 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

w MPZP przeznaczona jest pod u4 - teren uslug opieki 
(przedszkole) z dopuszczeniem pozostałych usług 

zajmujących max do 50% powierzchni terenu 
0,2100 127 200,00 zł

N: 53˚30'46.65''
E: 28˚07'29.74''

GEOPORTAL TAK

41.
16.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

MARCINÓW/
Brzeźnica
dz. 86/1

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
działka z ustalonymi warunkami zabudowy 0,3600 52 800,00 zł

N: 51˚44'18.6''
E: 15˚25'30''

GEOPORTAL TAK

42.
16.06.2021

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/

BOBROWICE/
Bobrowice
dz. 169/13

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Dla nieruchomości została wydana Decyzja ustalająca 
Warunki Zabudowy - budowa budynku mieszkalnego

0,3548 40 900,00 zł
N: 51˚57'29.92"
E: 15˚59'9.25''

GEOPORTAL TAK

43.
16.06.2021

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

LESZNO DOLNE/
Szprotawa

dz. 134/2, 135/2

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Dla nieruchomości została wydana Decyzja ustalająca 
Warunki Zabudowy - budowa budynku mieszkalnego

0,4600 84 600,00 zł
N: 51˚31'59.90"
E: 15˚38'27.48''

GEOPORTAL TAK

44.
16.06.2021

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

LESZNO DOLNE/
Szprotawa
dz. 149/3

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Dla nieruchomości została wydana Decyzja ustalająca 
Warunki Zabudowy - budowa budynku mieszkalnego

0,1700 30 000,00 zł
N: 51˚31'59.90"
E: 15˚38'27.48''

GEOPORTAL TAK

45.
16.06.2021

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

LESZNO DOLNE/
Szprotawa

dz. 152, 153/1

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Dla nieruchomości została wydana Decyzja ustalająca 
Warunki Zabudowy - budowa budynku mieszkalnego

0,2300 40 600,00 zł
N: 51˚31'59.90"
E: 15˚38'27.48''

GEOPORTAL TAK



46.
16.06.2021

13.00
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 39 680,00 zł
N: 51˚41'02.2''
E: 15˚04'17.8'

GEOPORTAL TAK

47.
16.06.2021

14.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Bogaczów/
Nowogród Bobrz./

dz. 1155/1

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W SUiKZP strefa upraw rolnych 0,5419 56 900,00 zł

N: 51˚51'28.44''
E: 15˚13'25.17''

GEOPORTAL TAK

48.
16.06.2021

14.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Drągowina/
Nowogród Bobrz./

dz. 513/3

teren przeznaczony 
pod zabudowę

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W SUiKZP tereny istniejącego zainwestowania wiejskiego 
z przewagą zabudowy zagrodowej

0,5200 61 500,00 zł
N: 51˚47'13.91''
E: 15˚19'31.36''

GEOPORTAL TAK

49.
17.06.2021

10:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

obr. Kumiałtowice/
Brody/

dz. 87/2

WZ dla inwestycji 
polegającej na 

budowie budynku 
mieszkalnego 

jendorodzinnego wraz 
z niezbędną 

infrastrukturą tech.

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

WZ dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jendorodzinnego wraz z niezbędną 

infrastrukturą tech.
0,3324 73 900,00 zł

N: 51˚49'20.75''
E: 14˚44'45.08''

GEOPORTAL TAK

50.
17.06.2021

10:30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Nietkowice/
Czerwieńsk/
dz. 180/2

W MPZP teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP teren zabudowy mieszkaniowej 0,6007 91 200,00 zł

N: 52˚04'03.67''
E: 15˚21'22.36''

GEOPORTAL TAK

51.
17.06.2021

11:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Nietkowice/
Czerwieńsk/
dz. 180/1

W MPZP teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP teren zabudowy mieszkaniowej 0,7500 114 700,00 zł

N: 52˚04'03.67''
E: 15˚21'22.36''

GEOPORTAL TAK

52.
17.06.2021

11:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Nietkowice/
Czerwieńsk/
dz. 406/4

W MPZP teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP teren zabudowy mieszkaniowej 0,1616 15 200,00 zł

N: 52˚03'47.71''
E: 15˚21'42.91''

GEOPORTAL TAK

53.
18.06.2021

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
DROSZKÓW/

Zabór/
dz. 344/183

             

teren przeznaczony 
pod trafostację

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona przy ulicy Wiśniowej przy końcu  
powstającego osiedla domków jednorodzinnych „Osiedle 

Wiśniowe”.  
0,0043 7 000,00 zł

N: 51˚55'35.8''
E: 15˚40'34.9''

GEOPORTAL TAK

54.
22.06.2021

10:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Droszków/
Zabór/

dz. 248/48 + udział 
wynoszący 1/2 w 
działce 248/46

w MPZP dz. 248/48 teren 
zabudowy mieszkaniowej 

jendorodzinnej, dz. 
248/46 teren 

przeznaczony na cele 
wewnętrzenej drogi 

dojazdowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

w MPZP dz. 248/48 teren zabudowy mieszkaniowej 
jendorodzinnej, dz. 248/46 teren przeznaczony na cele 

wewnętrzenej drogi dojazdowej
0,1527 148 100,00 zł

N: 51˚55'47.03''
E: 15˚39'56.55''

GEOPORTAL TAK

55.
22.06.2021

10:30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Droszków/
Zabór/

dz. 248/49 + udział 
wynoszący 1/2 w 
działce 248/46

w MPZP dz. 248/49 teren 
zabudowy mieszkaniowej 

jendorodzinnej, dz. 
248/46 teren 

przeznaczony na cele 
wewnętrzenej drogi 

dojazdowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

w MPZP dz. 248/49 teren zabudowy mieszkaniowej 
jendorodzinnej, dz. 248/46 teren przeznaczony na cele 

wewnętrzenej drogi dojazdowej
0,1295 128 600,00 zł

N: 51˚55'47.10''
E: 15˚39'58.46''

GEOPORTAL TAK



56.
22.06.2021

11:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Droszków/
Zabór/

dz. 248/43 + udział 
wynoszący 1/2 w 
działce 248/41

w MPZP dz. 248/43 teren 
zabudowy mieszkaniowej 

jendorodzinnej, dz. 
248/41 teren 

przeznaczony na cele 
wewnętrzenej drogi 

dojazdowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

w MPZP dz. 248/43 teren zabudowy mieszkaniowej 
jendorodzinnej, dz. 248/41 teren przeznaczony na cele 

wewnętrzenej drogi dojazdowej
0,1577 154 600,00 zł

N: 51˚55'47.10''
E: 15˚39'58.46''

GEPORTAL TAK

57.
22.06.2021

11:30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Droszków/
Zabór/

dz. 248/44 + udział 
wynoszący 1/2 w 
działce 248/41

w MPZP dz. 248/44 teren 
zabudowy mieszkaniowej 

jendorodzinnej, dz. 
248/41 teren 

przeznaczony na cele 
wewnętrzenej drogi 

dojazdowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

w MPZP dz. 248/44 teren zabudowy mieszkaniowej 
jendorodzinnej, dz. 248/41 teren przeznaczony na cele 

wewnętrzenej drogi dojazdowej
0,1363 136 400,00 zł

N: 51˚55'45.93''
E: 15˚39'58.76''

GEOPORTAL TAK

58.
22.06.2021

12:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Droszków/
Zabór/

dz. 248/25

w MPZP przeznaczona w 
częsci na cele zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz w 

części na cele 
wewnętrznej drogi 

dojazdowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

w MPZP przeznaczona w częsci na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w części na cele 

wewnętrznej drogi dojazdowej
0,2848 244 100,00 zł

N: 51˚55'50.27''
E: 15˚40'01.74''

GEPORTAL TAK

59.
23.06.2021

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

CHEŁMICA/
Tuplice

dz. 10/2, 10/4

strefa zorganizownej 
działalnosci 

inwestycyjnej/
obszary osadnictwa 

wiejskiego

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
0,8300 49 600,00 zł

N: 51˚39'35.58''
E: 14˚50'12.20'

GEOPORTAL TAK

60.
23.06.2021

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

CHEŁMICA/
Tuplice
dz. 9/3

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Dla nieruchomości została wydana Decyzja ustalająca 
Warunki Zabudowy - budowa budynku mieszkalnego

0,3200 19 440,00 zł
N: 51˚39'36.68''
E: 14˚50'10.09'

GEOPORTAL TAK

61.
23.06.2021

11.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

 MARCINÓW/
Brzeźnica/

dz. 81/1, 82/2

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy 0,5066 75 510,00 zł

N: 51˚44'12.58''
E: 15˚25'19.50''

GEOPORTAL TAK

62.
23.06.2021

12.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

 MARCINÓW/
Brzeźnica/

dz. 206

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy 0,5684 71 640,00 zł

N: 51˚44'23.91''
E: 15˚25'36.13''

GEOPORTAL TAK

63.
23.06.2021

12.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórskii/

SIADCZA/
Bojadła/
dz. 152/2

             

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Dla działki została wydana decyzja ustalająca warunki 
zabudowy - budowa 3 domów jednorodzinnych

1,0600 94 800,00 zł
N: 52˚00'20.7''
E: 15˚51'06.3''

GEOPORTAL TAK

64.
24.06.2021

110:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRZOSTOWA/
Lipinki Łużyckie/                              

48/5

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny nieograniczony

Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy wsi
Brzostowa w jej środkowej części. Atrakcyjność położenia
określono jako bardzo dobrą. Otoczenie działki sprawują
działki zabudowane, niezabudowane i drogi. Od strony
zachodniej i południowo – zachodniej przylegają działki
zabudowane budynkami mieszkalnymi z zabudową
gospodarczą. Od strony południowo – wschodniej
przylega droga gruntowa oznaczona nr 112, stanowiąca
dojazd do działki. Od tej strony w wycenianą działkę
wcina się również działka rolna oznaczona nr 48/6.
Wzdłuż półkolistej granicy północno - wschodniej
przebiega droga asfaltowa. Nieruchomość stanowi
wieloletni odłóg zasiedlony roślinnością ruderalną oraz
samosiewami drzew liściastych w wieku do 15 lat. Dojazd
do działki z gruntowej drogi gminnej.

0,7700                   92 800,00 zł 
N: 51˚39'57.95''
E: 15˚00'35.92''

GEOPORTAL TAK



65.
24.06.2021

11:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

STARE CZAPLE/
Trzebiel/                              

12

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny nieograniczony

Działka zlokalizowana jest w południowo – wschodniej
części wsi i przylega do strefy zabudowy. Położona jest
przy drodze gruntowej, która po około 250 metrach w
kierunku zachodnim łączy się z główną drogą asfaltową
przebiegającą przez wieś. Działka znajduje się po drugiej
stronie drogi przy posesji Stare Czaple nr 6. Atrakcyjność
położenia określono jako dostateczną. Otoczenie działki
sprawują tereny zabudowy zagrodowej, działki
niezabudowane i drogi. Od strony zachodniej sąsiaduje
działka niezabudowana o charakterze rolnym oznaczona
nr 11/10. Od wschodu przylega działka niezabudowana
nr 16/1, na której wydzielono geodezyjnie zbiornik wodny
z dopływem oznaczony jako działka nr 14. Wzdłuż brzegu
północnego przebiega droga publiczna o nawierzchni
gruntowej oznaczona nr 10, za którą znajduje się działka
zabudowana budynkiem mieszkalnym (posesja nr 6). Od
strony południowej również przebiega droga gruntowa
oznaczona jako działka nr 22/1, za którą położone są
tereny niezabudowane.
Dojazd z szutrowej drogi gminnej. 

0,3900                   48 880,00 zł 
N: 51˚34'39.15''
E: 14˚45'59.90''

GEOPORTAL TAK

66.
24.06.2021

11:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRONOWICE/
Trzebiel/                              

136/7

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Działka zlokalizowana jest w południowo wschodniej
części wsi Bronowice przy drodze częściowo utwardzonej
szutrem – ul. Powstańców. Jest to strefa zabudowy wsi.
Działka znajduje się po drugiej stronie drogi przy posesji
Bronowice ul. Powstańców 2 i 4. Atrakcyjność położenia
określono jako dobrą. Otoczenie działki sprawują tereny
zabudowy zagrodowej, działki niezabudowane
przeznaczone pod zabudowę i drogi. Od strony północno
– zachodniej i południowo – zachodniej sąsiadują działki
niezabudowane oznaczone nr 136/4 i 136/8. Od strony
północno – wschodniej sąsiaduje działka 136/6, która
jest częścią nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym (posesja ul. Powstańców nr 1A). Wzdłuż
brzegu południowo – wschodniego przebiega droga
publiczna częściowo utwardzona szutrem – ul.
Powstańców, stanowiąca dojazd do działki. Po drugiej
stronie tej drogi znajduje się zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Po około 100 metrach w kierunku
zachodnim droga ta łączy się z drogą asfaltową – ul.
Kościuszki.
Dojazd do nieruchomości z ulicy Powstańców.

0,2317                   77 520,00 zł 
N: 51˚33'23.65''
E: 14˚46'12.28''

GEOPORTAL TAK

67.
24.06.2021

10:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
nowosolski/

Bycz/
Bytom Odrzański/

dz. 83/15 i udział 1/13 
w dz. nr 83/17

Decyzja o 
warunkach 
zabudowy 

polegająca na 
udowie budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno zachodniej części wsi 
w sąsiedztwie lasów 

0,4583 119 000,00 zł
N: 51˚43'50.2''
E: 15˚47'05,2''

GEOPORTAL TAK

68.
24.06.2021

11:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
nowosolski/

Bycz/
Bytom Odrzański/

dz. 83/13 i udział 1/13 
w dz. nr 83/17

Decyzja o 
warunkach 
zabudowy 

polegająca na 
udowie budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno zachodniej części wsi 
w sąsiedztwie lasów 

0,6009 156 000,00 zł
N: 51˚43'51.1''
E: 15˚47'02,1''

GEOPORTAL TAK

69.
24.06.2021

12:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
nowosolski/

Bycz/
Bytom Odrzański/

dz. 83/10 i udział 1/13 
w dz. nr 83/17

Decyzja o 
warunkach 
zabudowy 

polegająca na 
udowie budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno zachodniej części wsi 
w sąsiedztwie lasów 

0,3315 77 800,00 zł
N: 51˚43'56.8''
E: 15˚47'01,9''

GEOPORTAL TAK



70.
24.06.2021

13:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
nowosolski/

Bycz/
Bytom Odrzański/

dz. 83/8 i udział 1/13 
w dz. nr 83/17

Decyzja o 
warunkach 
zabudowy 

polegająca na 
udowie budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno zachodniej części wsi 
w sąsiedztwie lasów 

0,3217 75 500,00 zł
N: 51˚43'58.1''
E: 15˚47'01,1''

GEOPORTAL TAK

71.
24.06.2021

14:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
nowosolski/

Bycz/
Bytom Odrzański/

dz. 83/18 i udział 1/13 
w dz. nr 83/17

Decyzja o 
warunkach 
zabudowy 

polegająca na 
udowie budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno zachodniej części wsi 
w sąsiedztwie lasów 

0,7051 190 000,00 zł
N: 51˚43'48.4''
E: 15˚47'09,7''

GEOPORTAL TAK

72.
24.06.2021

14:30
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
nowosolski/

Bycz/
Bytom Odrzański/

dz. 83/14 i udział 1/13 
w dz. nr 83/17

Decyzja o 
warunkach 
zabudowy 

polegająca na 
udowie budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w polnocno zachodniej części wsi 
w sąsiedztwie lasów 

0,6259 147 000,00 zł
N: 51˚43'53.1''
E: 15˚47'05,9''

GEOPORTAL TAK

73.
25.06.2021

9:15
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.

0,63 97 600,00 zł
N: 51˚48'34.54''
E: 14˚49'57.25''

GEOPORTAL TAK

74.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/7 z udz. 1/5 w 

dz. 200/53

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
mieszkaniowo-

uslugową oraz teren 
parkingów

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej i terenie parkingów. 

0,0850 57 240,00 zł
N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

75.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/8 z udz. 1/5 w 

dz. 200/53

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
mieszkaniowo-

uslugową oraz teren 
parkingów

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej i terenie parkingów. 

0,0833 56 070,00 zł
N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

76.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/9 z udz. 1/5 w 

dz. 200/53

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
mieszkaniowo-

uslugową oraz teren 
parkingów

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej i terenie parkingów. 

0,0833 56 070,00 zł
N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

77.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/10 z udz. 1/5 

w dz. 200/53

teren przeznaczony 
pod zabudowę 
mieszkaniowo-

uslugową oraz teren 
parkingów

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej i terenie parkingów. 

0,0806 54 270,00 zł
N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

78.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/11

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP działka na terenie zabudowy letniskowej. 0,0791 53 460,00 zł

N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK



79.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/12

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP działka na terenie zabudowy letniskowej. 0,0791 53 460,00 zł

N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

80.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/13

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP działka na terenie zabudowy letniskowej. 0,0805 54 360,00 zł

N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

81.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/14

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP działka na terenie zabudowy letniskowej. 0,0672 45 540,00 zł

N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

82.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/15

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP działka na terenie zabudowy letniskowej. 0,0717 48 510,00 zł

N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

83.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/16

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP działka na terenie zabudowy letniskowej. 0,0715 48 420,00 zł

N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

84.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/17

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP działka na terenie zabudowy letniskowej. 0,0689 46 620,00 zł

N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

85.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/18

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP działka na terenie zabudowy letniskowej. 0,0625 42 390,00 zł

N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

86.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/19

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP działka na terenie zabudowy letniskowej. 0,0625 42 390,00 zł

N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

87.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/20

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP działka na terenie zabudowy letniskowej. 0,0593 40 230,00 zł

N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

88.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/21

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP działka na terenie zabudowy letniskowej. 0,0568 38 610,00 zł

N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

89.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/22

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
W MPZP działka na terenie zabudowy letniskowej. 0,0625 42 390,00 zł

N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK



90.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/23, 200/24

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

letniskową

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie zabudowy letniskowej oraz 
zieleni urządzonej. 

0,1404 93 060,00 zł
N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

91.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/50, 200/61, 

200/51

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie usług (handel), gastronomii, 
kultury, hotelarstwa oraz zieleni urządzonej. 

0,3529 238 770,00 zł
N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

92.
25.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/
obr. Uście/

Kolsko/
dz. 200/48, 200/60

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W MPZP działka na terenie rekreacyjno-sportowym oraz 
terenie lasów. 

0,5904 199 350,00 zł
N: 52˚00'24.96''
E: 15˚57'24.05''

GEOPORTAL TAK

93.
28.06.2021

8 30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
zielonogórski

Świdnica
Koźla
335/3

działka z decyzja o 
warunkach zabudowy - 

budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Nieruchomość  położona w miejscowości Koźla pośród 
nieruchomości zabudowanych. Kształt działki foremny – 

prostokątny. Bezpośrednio graniczy z budynkami 
mieszkalnymi. Do przedmiotowej działki dochodzi droga 
nieutwardzona. Do wąskiej drogi asfaltowej jest około 
100m. Ogólnie dojazd i dostęp przeciętny.  W drodze 

przebiega linia energetyczna, sieć wodociągowa i 
kanalizacyjna. Przez teren działki przechodzi 

napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem. 

0,4600 133 300,00 zł
N: 51˚52'45.0"
E: 15˚18'18.7''

GEOPORTAL TAK

94.
28.06.2021

9 00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
zielonogórski
Czerwieńsk

Będów 
133/3, 134/2

działki w mpzp 
przeznaczone są pod 

zabudowę 
mieszkaniową

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Nieruchomość położona w miejscowości Będów pośród 
nieruchomości rolnych w sąsiedztwie zabudowań. Działki 
tworzą jeden kompleks o w miarę foremnym kształcie. 
Do boków działek od strony wschodniej dochodzi droga 

szutrowa w dobrym stanie przejazdowym. Do drogi 
asfaltowej jest nieco ponad 50m.W pobliżu działek 

przebiega linia energetyczna. 

0,2300 21 300,00 zł
N: 52˚03'58.3"
E: 15˚18'36.8''

GEOPORTAL TAK

95.
28.06.2021

9 30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
zielonogórski

Świdnica
Letnica
296/2

działka w suikzp 
gminy Świdnica 

przewidziana jest pod 
zabudowę 

mieszkaniową, dla 
działki zostały wydane 

warunki zabudowy

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Nieruchomość położona w miejscowości Letnica przy 
nieruchomościach zabudowanych o średniej 

intensywności zabudowy. Kształt działki foremny – 
prostokątny. Od strony północnej graniczy z drogą 
szutrową w dobrym stanie przejazdowym, za którą 

znajduje się obszar leśny. Do szerszej drogi 
nieutwardzonej jest niecałe 100m, a do drogi asfaltowej 

nieco ponad 200m. 

0,1100 49 700,00 zł
N: 51˚54'00.0"
E: 15˚20'02.6''

GEOPORTAL TAK

96.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/3

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

W sąsiedztwie od strony północnej znajdują się działki
zabudowane. Tuż przy działce nie przebiegają media. Nie
występują żadne zakrzaczenia, ani najmniejsze
samosiejki. Teren działki płaski, niepodmokły i niegrząski.

0,1168              63 500,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

97.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/4

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,0975              53 100,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

98.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/5

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,0973              52 900,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK



99.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/6

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,0974              53 100,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

100.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/7

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,0972              52 900,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

101.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/8

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,0974              53 100,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

102.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/9

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,0973              52 200,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

103.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/10

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,1056              56 600,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

104.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/14

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,1256              64 200,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

105.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/16

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,106              54 300,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

106.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/17

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,1052              53 900,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

107.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/18

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,1044              53 500,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

108.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/19

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,1162              59 400,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK



109.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/20

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,1167              54 800,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

110.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/21

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,1024              48 100,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

111.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/22

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,1021              48 000,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

112.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/23

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,1019              47 900,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

113.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/24

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,1017              47 800,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

114.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/29

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,0976              40 900,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

115.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/30

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,1045              43 800,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

116.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/31

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,1113              46 600,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

117.
28.06.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
NIWISKA/

Nowogród Bobrzański/
dz. 42/32

teren przeznaczony 
pod zabbudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy
końcu miejscowości Niwiska na obszarze przyszłego
osiedla domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej
znajduje duży obszar leśny. Nieruchomość jest
nieużytkowana. Działka zgodnie z ewidencją składa się z
gruntów Bp. 

0,2179              90 700,00 zł 
N: 51˚49'06.16"
E: 15˚22'42.20''

GEOPORTAL TAK

118.
28.06.2021

12 00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
żarski
Żary

Mirostowice Górne
7/6

działka w suikzp 
gminy Świdnica 

przewidziana jest pod 
Ekologię (lasy, parki, 
tereny otwarte), dla 

działki została wydana 
decyzja o warunkach 

zabudowy

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Nieruchomość zlokalizowana jest na północno – 
zachodnich obrzeżach wsi Mirostowice Górne, jest to 

teren rozproszonej, pojedynczej zabudowy mieszkalnej. 
Działka zlokalizowana jest przy drodze gruntowej obok 

posesji Mirostowice Górne nr 1. Otoczenie działki 
sprawują tereny zabudowy zagrodowej oraz działki 
niezabudowane. Wzdłuż północnej granicy działki 

przebiega droga gruntowa oznaczona nr działek 6/2, 
która stanowi dojazd do działki. Działka nie jest 
uzbrojona, wykonanie przyłączy leży po stronie 

inwestora.

0,3560 67 200,00 zł
N: 51˚34.52.0"
E: 15˚04'26.0''

GEOPORTAL TAK



119.
28.06.2021

12 30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
żarski
Żary

Mirostowice Górne
7/4

działka w suikzp 
gminy Świdnica 

przewidziana jest pod 
Ekologię (lasy, parki, 
tereny otwarte), dla 

działki została wydana 
decyzja o warunkach 

zabudowy

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Nieruchomość zlokalizowana jest na północno – 
zachodnich obrzeżach wsi Mirostowice Górne, jest to 

teren rozproszonej, pojedynczej zabudowy mieszkalnej. 
Działka zlokalizowana jest przy drodze gruntowej obok 

posesji Mirostowice Górne nr 1. Otoczenie działki 
sprawują tereny zabudowy zagrodowej oraz działki 
niezabudowane. Od strony południowej sąsiaduje z 

działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym i obiektami 
gospodarczymi. Wzdłuż północnej granicy działki 

przebiega droga gruntowa oznaczone nr działek 6/2, 
która stanowi dojazd do działki. Działka niezabudowana 

częściowo porośnięta drzewami. Działka nie jest 
uzbrojona, wykonanie przyłączy leży po stronie 

inwestora. 

0,3005 55 600,00 zł
N: 51˚34.52.0"
E: 15˚04'26.0''

GEOPORTAL TAK

120.
28.06.2021

13 00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
żarski
Żary

Mirostowice Górne
12/6

działka w suikzp 
gminy Świdnica 

przewidziana jest pod 
Ekologię (lasy, parki, 
tereny otwarte), dla 

działki została wydana 
decyzja o warunkach 

zabudowy

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Nieruchomość zlokalizowana jest na północno – 
zachodnich obrzeżach wsi Mirostowice Górne, jest to 

teren rozproszonej, pojedynczej zabudowy mieszkalnej. 
Działka zlokalizowana jest przy drodze asfaltowej obok 
posesji Mirostowice Górne nr 4 i 4a. Otoczenie działki 
sprawują tereny zabudowy zagrodowej oraz działki 

niezabudowane. Od strony północnej sąsiaduje z działką 
na której budowany jest budynek mieszkalny. Działka 

niezabudowana lekko pagórkowata nie grząska. Działka 
nie jest uzbrojona, wykonanie przyłączy leży po stronie 

inwestora.

0,5360 108 200,00 zł
N: 51˚34.52.0"
E: 15˚04'26.0''

GEOPORTAL TAK

121.
28.06.2021

13 30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
żarski
Żary

Mirostowice Górne
7/5

działka w suikzp 
gminy Świdnica 

przewidziana jest pod 
Ekologię (lasy, parki, 
tereny otwarte), dla 

działki została wydana 
decyzja o warunkach 

zabudowy

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Nieruchomość zlokalizowana jest na północno – 
zachodnich obrzeżach wsi, jest to teren rozproszonej, 

pojedynczej zabudowy mieszkalnej. Działka znajduje się 
przy drodze gruntowej po której drugiej stronie położona 
jest posesją Mirostowice Górne nr 1B. Otoczenie działki 

sprawują tereny zabudowy zagrodowej oraz działki 
niezabudowane. Od strony zachodniej i wschodniej 

sąsiadują działki niezabudowane nr 7/4 i 7/6, częściowo 
porośnięte samosiejkami młodych drzew. Od południa 

przylega działka nr 11, która w południowej części 
zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, a przy granicy 

z opisywaną działką stanowi teren rolny. Wzdłuż 
północno – zachodniej granicy przebiega droga gruntowa 

oznaczona nr 6/2, która stanowi dojazd do działki. 
Działka nie jest uzbrojona, wykonanie przyłączy leży po 

stronie inwestora.

0,3098 57 300,00 zł
N: 51˚34.52.0"
E: 15˚04'26.0''

GEOPORTAL TAK

122.
28.06.2021

14 00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
żarski
Żary

Mirostowice Górne
7/2

działka w suikzp 
gminy Świdnica 

przewidziana jest pod 
Ekologię (lasy, parki, 
tereny otwarte), dla 

działki została wydana 
decyzja o warunkach 

zabudowy

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Nieruchomość zlokalizowana jest na północno – 
zachodnich obrzeżach wsi Mirostowice Górne, jest to 

teren rozproszonej, pojedynczej zabudowy mieszkalnej. 
Działka zlokalizowana jest przy drodze gruntowej obok 

posesji Mirostowice Górne nr 1. Otoczenie działki 
sprawują tereny zabudowy zagrodowej oraz działki 

niezabudowane. Od strony wschodniej sąsiaduje z działką 
zabudowaną budynkiem mieszkalnym i obiektami 
gospodarczymi. Wzdłuż południowej, zachodniej i 

północnej granicy działki przebiegają drogi gruntowe 
oznaczone nr działek 8 i 6/2, które stanowią dojazd do 
działki. Po drugiej stronie drogi od północnego zachodu 

położone są tereny leśne, od południa działka 
niezabudowana częściowo porośnięta drzewami. Działka 
nie jest uzbrojona, wykonanie przyłączy leży po stronie 

inwestora.

0,3000 57 200,00 zł
N: 51˚34.52.0"
E: 15˚04'26.0''

GEOPORTAL TAK

123.
28.06.2021

14 30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
zielonogórski
Czerwieńsk

Laski
279/5

działka w 
obowiązującym mpzp 
przeznaczona jest pod 

U3 - teren usług 
handlu, w SUiKZP 

działka przeznaczona 
jest po E - ekologia - 

tereny otwarte z 
kierunkiem 

uzytkowanie pod U - 
funkcja usługowa

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

końcu miejscowości Laski od strony zachodniej i 
wschodniej działka graniczy z nieruchomościami 

zabudowanymi. Kształt działki w miarę foremny – 
przypominający prostokąt. Od strony północnej dłuższym 

bokiem graniczy bezpośrednio z drogą asfaltową, za 
którą znajduje się zabytkowy park. Przeciwległy bok 

sąsiaduje z czynną linią kolejową nr 358 relacji 
Zbąszynek - Gubin. Od strony zachodniej znajduje się 

mała ogrodzona działka z przepompownią ścieków. 
Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry. Działka obecnie 

nie jest użytkowana. W części wschodniej występują 
zakrzaczenia i większe drzewa. Teren działki lekko 

nachylony ku drodze, pofałdowany, nie podmokły i nie 
grząski. Dwa krótsze boki działki ogrodzone. W bliskości 

przebiegają media. Przy granicy z drogą znajduje się 
betonowy słup energetyczny.

0,3800 139 800,00 zł
N: 52˚02.12.0"
E: 15˚18'13.0''

GEOPORTAL TAK



124.
29.06.2021

10:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Nietkowice/
Czerwieńsk/
dz. 287/1

ter. Zabudowy 
mieszkalno-usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
ter. Zabudowy mieszkalno-usługowej 0,2800 47 200,00 zł

N: 52˚03'52.84''
E: 15˚21'38.02''

GEOPORTAL TAK

125.
29.06.2021

10:30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Nietkowice/
Czerwieńsk/
dz. 288/10

ter. Zabudowy 
mieszkalno-usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
ter. Zabudowy mieszkalno-usługowej 0,0900 26 800,00 zł

N: 52˚03'52.84''
E: 15˚21'38.02''

GEOPORTAL TAK

126.
29.06.2021

11:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Nietkowice/
Czerwieńsk/
dz. 298/2

ter. Zabudowy 
mieszkalno-usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
ter. Zabudowy mieszkalno-usługowej 0,3600 61 700,00 zł

N: 52˚03'52.84''
E: 15˚21'38.02''

GEOPORTAL TAK

127.
29.06.2021

11:30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Nietkowice/
Czerwieńsk/
dz. 300/4

ter. Zabudowy 
mieszkalno-usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
ter. Zabudowy mieszkalno-usługowej 0,1700 29 500,00 zł

N: 52˚03'52.84''
E: 15˚21'38.02''

GEOPORTAL TAK

128.
29.06.2021

12:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Nietkowice/
Czerwieńsk/
dz. 300/5

ter. Zabudowy 
mieszkalno-usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
ter. Zabudowy mieszkalno-usługowej 0,5100 85 500,00 zł

N: 52˚03'52.84''
E: 15˚21'38.02''

GEOPORTAL TAK

129.
29.06.2021

12:30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Nietkowice/
Czerwieńsk/
dz. 301/4

ter. Zabudowy 
mieszkalno-usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
ter. Zabudowy mieszkalno-usługowej 0,1700 29 500,00 zł

N: 52˚03'52.84''
E: 15˚21'38.02''

GEOPORTAL TAK

130.
29.06.2021

13:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Nietkowice/
Czerwieńsk/
dz. 307/2

ter. Zabudowy 
mieszkalno-usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
ter. Zabudowy mieszkalno-usługowej 0,0400 12 500,00 zł

N: 52˚03'52.84''
E: 15˚21'38.02''

GEOPORTAL TAK

131.
29.06.2021

13:30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/

obr. Nietkowice/
Czerwieńsk/
dz. 403/2

ter. Zabudowy 
mieszkalno-usługowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
ter. Zabudowy mieszkalno-usługowej 0,5400 90 400,00 zł

N: 52˚03'52.84''
E: 15˚21'38.02''

GEOPORTAL TAK

132.
30.06.2021

09:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

WŁOSTOWICE/
Trzebiel/                              

42/1

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy przewiduje się sposób 

zagospodarowania jako: E5- "Eologia; obszar rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej (pola) wyłączony z zabudowy."

Dla ww. nieruchomości była wydana decyzja nr 
43/I/2012 z dnia 06.07.2012r. ustalająca warunki 
zabudowy dla inwestycji polegającej na zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej.

0,3100                   56 900,00 zł 
 N: 51°33'45.90"                                
E: 14°50'17.98"

GEOPORTAL TAK

133.
30.06.2021

10:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

BRONOWICE/
Trzebiel/                              

9/1

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy przewiduje się sposób 

zagospodarowania jako: E5- "Ekologia; obszar rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej (pola) wyłączony z zabudowy."

Dla ww. nieruchomości była wydana decyzja nr 
04/I/2012 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji 

polegającej na zabudowie mieszkaniowej.

1,2258                 208 000,00 zł 
N: 51°33'52.37"         
E: 14°45'16.17"

GEOPORTAL TAK



134.
30.06.2021

10:30
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

ŁUKÓW/
Trzebiel/                              

213/1

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy przewiduje się sposób 

zagospodarowania jako: E5- "Ekologia; obszar rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej (pola) wyłączony z zabudowy."

Dla ww. nieruchomości była wydana decyzja nr 
20/I/2012 z dnia 30.05.2012r. ustalająca warunki 
zabudowy dla inwestycji polegającej na zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej.

0,6100                 110 000,00 zł 
N: 51°34'34.50"                            
E: 14°52'41.99"

GEOPORTAL TAK

135.
30.06.2021

11:00
KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    
żarski/                        

ŁUKÓW/
Trzebiel/                              

214/1

teren zabudowy 
mieszaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy przewiduje się sposób 

zagospodarowania jako: E5- "Ekologia; obszar rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej (pola) wyłączony z zabudowy."

Dla ww. nieruchomości była wydana decyzja nr 
30/I/2012 z dnia 30.05.2012r. ustalająca warunki 
zabudowy dla inwestycji polegającej na zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej.

0,5000                   91 300,00 zł 
N: 51°34'34.50"                            
E: 14°52'41.99"

GEOPORTAL TAK

59,1340 14 432 700,00 zł

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. 2243) 
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

RAZEM


