
Szczegółowych informacji na temat ofert umieszczonych w harmonogramie można uzyskać w:

Lp.
PLANOWANA DATA 

PRZETARGU
miesiąc/rok

MIEJSCE 
PRZEPROWADZENIA 
PRZETARGU (nazwa 

jednostki)

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
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powiat/
obręb/  
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numer działki
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PRZEZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI
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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.
06.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

WYMIARKI/
Wymiarki/
dz. 299

strefa osadniczo-rolna
sprzedaż

ustny 
nieograniczony

Strefa osadniczo rolna, działka położóna w zbiegu ulic
Kaszanowej i Polnej.

0,0700 10 400,00 zł
N: 51°30'26.61" 
E: 15°04'23.23"

Geoportal TAK

2.
06.10.2021

11.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/
SKÓRZYN/
Maszewo/
dz. 102/3

zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
Wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy 0,7500 89 820,00 zł

N: 15°01'40.00" 
E: 15°01'10.00"

GEOPORTAL TAK

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP.
Filia w Zielonej Górze

HARMONOGRAM
przetargów na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych

na terenie powiatów: zielonogórskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego, 
województwo lubuskie

na październik 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, 
dawid.lyskawka@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
   e-mail: 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.



3.
06.10.2021

11.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
krośnieński/

6 m. Gubin/
Gubin/

dz. 197/2 197/1

zabudowa 
mieszkaniowa, 
pensjonatowa

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
Kompleks działek położóny przy ulicy Krakowskiej. 4,6989 455 400,00 zł

N: 51°56'37.18" 
E: 14°44'05.66"

GEOPORTAL TAK

4.
08.10.2021

10.00
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 67 120,00 zł

N: 51˚44'12.58''
E: 15˚25'19.50''

GEOPORTAL TAK

5.
08.10.2021

10.30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

 MARCINÓW/
Brzeźnica/

dz. 206

teren przeznaczony 
pod zabudowę 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy 0,5684 63 680,00 zł

N: 51˚44'23.91''
E: 15˚25'36.13''

GEOPORTAL TAK

6.
08.10.2021

11.00
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

7.
08.10.2021

11.00
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

8.
08.10.2021

11.00
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

9.
08.10.2021

11.00
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

10.
08.10.2021

11.00
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

11.
08.10.2021

11.00
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

12.
08.10.2021

11.00
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



13.
08.10.2021

11.00
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

14.
08.10.2021

11.00
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

15.
08.10.2021

11.00
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

16.
08.10.2021

11.00
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

17.
08.10.2021

11.00
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

18.
08.10.2021

11.00
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

19.
08.10.2021

11.00
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

20.
11.10.2021 

11:00
KOWR

LUBSKO

 LUBUSKIE (8)/ żarski 
(11)/ Lubsko (6_5)/ 
Dłużek (6)/ 86/1,

sprzedaż
licytacja przetarg 
nieograniczony 

Dla działki 86/1 położonej w miejscowości Dłużek została 
wydana decyzja nr 65/2012 z dnia 05.07.2012 o warunkach 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z 
infrastrukturą techniczną. Działka nieuzbrojona, ale w bliskiej 

odległości posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. 
Nieruchomość porośnięta trawą. W ewidencji gruntów działka 

opisana jest jako grunty orne klasy III. Przez teren działki 
przebiega napowietrzna linia energetyczna. W odległości około 

900 m na wschód znajduje się elektrownia wiatrowa.

0,2600 47 800,00 zł
N: 51˚46'07.32''
E: 14˚55'59.72''

GEOPORTAL TAK

21.
12.10.2021

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

22.
12.10.2021

10:30
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



23.
12.10.2021

11:00
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

24.
12.10.2021

11:30
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

25.
12.10.2021

12:00
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

26.
12.10.2021

12:30
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 95 300,00 zł

N: 51˚39'11.53''
E: 15˚39'08.92''

GEOPORTAL TAK

27.
12.10.2021

13:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żagański/

obr. Długie/
Szprotawa/
dz. 417/3

warunki zabudowy - 
hala magazynowa

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
warunki zabudowy - hala magazynowa 0,6500 89 500,00 zł

N: 51˚39'09.01''
E: 15˚39'09.49''

GEOPORTAL TAK

28.
13.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/21

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach miasta Sławy przy ulicy 
Wschowskiej.  Usytuowana  w kompleksie działek 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.  
Kształt działki regularny.  Działka nieuzbrojona wymaga 

wykonania przyłączy na koszt inwestora. 

0,1250 81 600,00 zł N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL TAK

29.
13.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/28 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach miasta Sławy przy ulicy 
Wschowskiej.  Usytuowana  w kompleksie działek 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.  
Kształt działki regularny.  Działka nieuzbrojona wymaga 

wykonania przyłączy na koszt inwestora. 

0,1016 72 500,00 zł N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL TAK

30.
13.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/29 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach miasta Sławy przy ulicy 
Wschowskiej.  Usytuowana  w kompleksie działek 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.  
Kształt działki regularny.  Działka nieuzbrojona wymaga 

wykonania przyłączy na koszt inwestora. 

0,1006 76 600,00 zł N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL TAK

31.
13.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/33 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach miasta Sławy przy ulicy 
Wschowskiej.  Usytuowana  w kompleksie działek 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.  
Kształt działki regularny.  Działka nieuzbrojona wymaga 

wykonania przyłączy na koszt inwestora. 

0,1123 78 700,00 zł N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL TAK



32.
13.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/34 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach miasta Sławy przy ulicy 
Wschowskiej.  Usytuowana  w kompleksie działek 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.  
Kształt działki regularny.  Działka nieuzbrojona wymaga 

wykonania przyłączy na koszt inwestora. 

0,1071 75 700,00 zł N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL TAK

33.
13.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/35 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach miasta Sławy przy ulicy 
Wschowskiej.  Usytuowana  w kompleksie działek 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.  
Kształt działki regularny.  Działka nieuzbrojona wymaga 

wykonania przyłączy na koszt inwestora. 

0,1045 74 200,00 zł N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL TAK

34.
13.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/36 + udział w 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach miasta Sławy przy ulicy 
Wschowskiej.  Usytuowana  w kompleksie działek 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.  
Kształt działki regularny.  Działka nieuzbrojona wymaga 

wykonania przyłączy na koszt inwestora. 

0,1018 72 700,00 zł N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL TAK

35.
13.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/47 + udział w 
dz. nr 739/51 + udział 

drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach miasta Sławy przy ulicy 
Wschowskiej.  Usytuowana  w kompleksie działek 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.  
Kształt działki regularny.  Działka nieuzbrojona wymaga 

wykonania przyłączy na koszt inwestora. 

0,1004 98 800,00 zł N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL TAK

36.
13.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/48 + udział w 
dz. nr 739/51 + udział 

drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach miasta Sławy przy ulicy 
Wschowskiej.  Usytuowana  w kompleksie działek 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.  
Kształt działki regularny.  Działka nieuzbrojona wymaga 

wykonania przyłączy na koszt inwestora. 

0,1106 104 600,00 zł N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL TAK

37.
13.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/49 + udział w 
dz. nr 739/51 + udział 

drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach miasta Sławy przy ulicy 
Wschowskiej.  Usytuowana  w kompleksie działek 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.  
Kształt działki regularny.  Działka nieuzbrojona wymaga 

wykonania przyłączy na koszt inwestora. 

0,1224 111 500,00 zł N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL TAK

38.
13.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/50 + udział w 
dz. nr 739/51 + udział 

drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach miasta Sławy przy ulicy 
Wschowskiej.  Usytuowana  w kompleksie działek 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.  
Kształt działki regularny.  Działka nieuzbrojona wymaga 

wykonania przyłączy na koszt inwestora. 

0,1395 121 400,00 zł N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL TAK

39.
13.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/58  + udział 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach miasta Sławy przy ulicy 
Wschowskiej.  Usytuowana  w kompleksie działek 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.  
Kształt działki regularny.  Działka nieuzbrojona wymaga 

wykonania przyłączy na koszt inwestora. 

0,1345 91 600,00 zł N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL TAK



40.
13.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
wschowski/

1 m. SŁAWA/
Sława

dz. 739/59 + udział 
drodze

teren zabudowy 
mieszkaniowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  na peryferiach miasta Sławy przy ulicy 
Wschowskiej.  Usytuowana  w kompleksie działek 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.  
Kształt działki regularny.  Działka nieuzbrojona wymaga 

wykonania przyłączy na koszt inwestora. 

0,1223 84 900,00 zł N: 51˚52'23.82''
E: 16˚4'35.64''

GEOPORTAL TAK

41.
14.10.2021 

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 79 600,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

42.
14.10.2021 

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 67 400,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

43.
14.10.2021 

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 66 100,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

44.
14.10.2021 

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 66 300,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

45.
14.10.2021 

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 58 900,00 zł
N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

46.
14.10.2021 

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 76 800,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

47.
14.10.2021 

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 76 200,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL TAK

48.
14.10.2021 

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 75 300,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL



49.
14.10.2021 

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 76 200,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL

50.
14.10.2021 

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 83 100,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL

51.
14.10.2021 

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 37 200,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL

52.
14.10.2021 

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 44 000,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL

53.
14.10.2021 

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 51 600,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL

54.
14.10.2021 

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 53 500,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL

55.
14.10.2021 

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 51 600,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL

56.
14.10.2021 

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 51 600,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL

57.
14.10.2021 

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 53 500,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL



58.
14.10.2021 

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 66 400,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL

59.
14.10.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/20

teren urządzeń 
elektroenergetycznych

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
teren urządzeń elektroenergetycznych 0,2568 39 800,00 zł N: 52˚06'00.73''

E: 15˚42'43.43''
GEOPORTAL

60.
14.10.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/21

teren urządzeń 
gazowych

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
teren urządzeń gazowych 0,2194 34 100,00 zł N: 52˚06'00.73''

E: 15˚42'43.43''
GEOPORTAL

61.
14.10.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/22, 64/32

teren przepompowni
sprzedaż

ustny 
nieograniczony

teren przepompowni 0,6453 100 800,00 zł N: 52˚06'00.73''
E: 15˚42'43.43''

GEOPORTAL

62.
14.10.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/23

zabudowa mieszkaniowa 
jenorodzinna

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
zabudowa mieszkaniowa jenorodzinna 0,9032 153 100,00 zł N: 52˚06'00.73''

E: 15˚42'43.43''
GEOPORTAL

63.
14.10.2021 

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 160 600,00 zł N: 52˚06'00.73''

E: 15˚42'43.43''
GEOPORTAL

64.
14.10.2021 

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 151 500,00 zł N: 52˚06'00.73''

E: 15˚42'43.43''
GEOPORTAL

65.
14.10.2021 

09:00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
zielonogórski/
obr. Okunin/

Sulechów/
dz. 64/26

 teren urządzeń 
elektroenergetycznych

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
 teren urządzeń elektroenergetycznych 0,7348 117 500,00 zł N: 52˚06'00.73''

E: 15˚42'43.43''
GEOPORTAL

66.
14.10.2021 

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 25 000,00 zł N: 52˚06'00.73''

E: 15˚42'43.43''
GEOPORTAL



67.
15.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
nowosolski/

POPĘSZYCE/
Nowe Miasteczko

dz. 14/5

nieruchomość zabytkowa

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w miejscowości Popęszyce (w odległości około 2 km 
od Nowego Miasteczka)  w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i gospodarczej 

w odległości około 100 m od drogi asfaltowej relacji Nowe Miasteczko – 
Popęszyce i w odległości około 1 km od drogi asfaltowej do Mycielina. Dojazd 

do działki z drogi szutrowej biegnącej wzdłuż jej południowej granicy. W 
centralnej części działki znajduje się budynek – zabytkowy dworek

0,2769 810 800,00 zł
N: 51˚40'19.7"
E: 15˚43'35''

GEOPORTAL TAK

68.
18.10.2021

08 00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
zielonogórski

m. Zielona Góra
58- sołectwo Krępa

377/1

działka w suikzp 
prowadzonego dla m. 
Zielonej Góry ujeta 

jest jako użytki rolne z 
możliwością lokalizacji 
urządzeń i obiektów 

związanych z 
gospodarką rolną i 
hodowlą, dla działki 

została wydana 
decyzja o warunkach 

zabudowy

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Nieruchomośćć składa się z jednej działki położonej na 
peryferiach obrębu Krępa pośród nieruchomości zabudowanych. 

Kształt działki w miarę foremny – przypominający literę L. Z 
trzech stron nieruchomość graniczy z trzema drogami: wąską 
asfaltową, szeroką szutrową oraz wąską nieutwardzoną. Do 
centralnej części byłej miejscowości Krępa jest około 900m. 

Dojazd i dostęp należy przyjąć, jako dobry. Od strony północnej 
za drogą znajdują się uprawiane grunty rolne. Od strony 

południowej znajduje się kilka domów jednorodzinnych. W 
okolicy występuje zabudowa o małej intensywności zabudowy. 

Nieruchomość od dłuższego czasu nie jest użytkowana. 
Występują małe zakrzaczenia oraz samosiejki. Teren działki 
płaski, nie podmokły i nie grząski. Dwa boki są ogrodzone 

płotem z płyt betonowych. Nieruchomość zgodnie z ewidencją 
składa się z gruntu klasy ŁIII i W-ŁIII. W bliskości przebiega 
linia energetyczna i sieć wodociągowa. Nieruchomość nie jest 

uzbrojona koszt wykonania przyłączy leży po stronie inwestora. 

0,37 306 900,00 zł
N: 52˚00.34.5"
E: 15˚32'20.0''

GEOPORTAL TAK

69.
18.102021

8 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

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej przy 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 111 900,00 zł
N: 52˚02.12.0"
E: 15˚18'13.0''

GEOPORTAL TAK

70.
18.102021

9 00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
wschowski
m. Sława

262/30, 262/51

działki w mpzp 
przeznaczone są pod 
usługi oświaty wraz z 
zielenią towarzyszacą

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży oznaczone jako 
działki nr 262/30 i  262/51 zlokalizowane są w północnej części 
obrębu 1 m. Sława, około 1,0 km od centrum miasta, działki 

położone są obok siebie tworząc jeden kompleks. Obecnie teren 
przedmiotowych działek nie jest użytkowany, porośnięty jest 
młodymi brzozami, drobnymi zakrzaczeniami oraz trawami i 
jeżynami. Przedmiotowe działki usytuowane są wzdłuż drogi 

powiatowej nr 3703F o nawierzchni z kostki betonowej – ulica 
Ogrodowa. Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowych działek 
stanowią tereny zabudowane budynkami jednorodzinnymi, 

grunty niezabudowane przeznaczone w mpzp pod zabudowę 
mieszkaniową oraz planowane drogi wewnętrzne. Kształt działek 
regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. W południowej 
części działki 262/30 znajduje się hałda ziemi około 2 m3 oraz 

niewielka ilość gruzu.

1,0575 683 000,00 zł
N: 51˚53'17.0"
E: 16˚04'09.0''

GEOPORTAL

TAK

71.
18.10.2021

10 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 86 600,00 zł
N: 51˚34.52.0"
E: 15˚04'26.0''

GEOPORTAL TAK



72.
18.10.2021

10 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 45 900,00 zł
N: 51˚34.52.0"
E: 15˚04'26.0''

GEOPORTAL TAK

73.
18.10.2021

11 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 45 800,00 zł
N: 51˚34.52.0"
E: 15˚04'26.0''

GEOPORTAL TAK

74.
18.10.2021

11 30
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 53 800,00 zł
N: 51˚34.52.0"
E: 15˚04'26.0''

GEOPORTAL TAK

75.
18.10.2021

12 00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
zielonogórski

m. Zielona Góra
60- sołectwo Przylep

849

działka w 
obowiązującym mpzp 
przeznaczona jest pod 
4MN - teren zabudowy 

jednorodzinnej

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Przedmiotowa nieruchomość składa się z jednej działki położonej 
na peryferiach miejscowości Przylep pośród obszarów 

odłogowanych, leśnych i zabudowanych. Kształt działki foremny - 
prostokątny. Jeden bok działki graniczy z obszarem zalesionym. 

Przedmiotowa działka usytuowana jest na nowopowstającym 
osiedlu mieszkalnym. Bezpośrednie przeznaczenie działek 

sąsiednich to tereny mieszkaniowe. Działka graniczy z drogą 
dojazdową, mało ujeżdżoną. Do drogi polno-leśnej w średnim 
stanie przejazdowym jest około 150m.  Do drogi polbrukowej 
jest około 800m. Ogólnie dojazd i dostęp można przyjąć, jako 

przeciętny. Obecnie w okolicy znajduje się zabudowa mieszkalna 
o bardzo małej intensywności zabudowy. W linii prostej do 

lotniska trawiastego aeroklubowego jest około 1km. 
Przedmiotowa nieruchomość od dłuższego czasu nie jest 

użytkowana. Obecnie porośnięta jest samosiejkami drzew. Teren 
działki prawie płaski, nie podmokły i nie grząski. Nie jest 

ogrodzony. W bliskości przebiega linia energetyczna. Działka nie 
jest uzbrojona wykonanie przyłączy leży w gestii inwestora.

0,0816 74 500,00 zł
N: 51˚58.07.0"
E: 15˚27'50.0''

GEOPORTAL TAK



76.
06.09.2021

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 44 500,00 zł
N: 51˚34.52.0"
E: 15˚04'26.0''

GEOPORTAL TAK

77.
18.10.2021

13 00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
zielonogórski

m. Zielona Góra
60- sołectwo Przylep

844

działka w 
obowiązującym mpzp 
przeznaczona jest pod 
3MN - teren zabudowy 

jednorodzinnej

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Przedmiotowa nieruchomość składa się z jednej działki położonej 
na peryferiach miejscowości Przylep pośród obszarów 

odłogowanych, leśnych i zabudowanych. Kształt działki foremny - 
prostokątny. Jeden bok działki graniczy z obszarem zalesionym. 

Przedmiotowa działka usytuowana jest na nowopowstającym 
osiedlu mieszkalnym. Bezpośrednie przeznaczenie działek 

sąsiednich to tereny mieszkaniowe. Działka graniczy z drogą 
dojazdową, mało ujeżdżoną - od strony zachodniej oraz z drogą 

polno-leśną w średnim stanie przejazdowym.  Do drogi 
polbrukowej jest około 750m. Ogólnie dojazd i dostęp można 

przyjąć, jako przeciętny. Obecnie w okolicy znajduje się 
zabudowa mieszkalna o bardzo małej intensywności zabudowy. 
W linii prostej do lotniska trawiastego aeroklubowego jest około 
1km. Przedmiotowa nieruchomość od dłuższego czasu nie jest 

użytkowana. Obecnie porośnięta jest samosiejkami drzew. Teren 
działki płaski, nie podmokły i nie grząski. Nie jest ogrodzony. W 
bliskości przebiega linia energetyczna. Działka nie jest uzbrojona 

wykonanie przyłączy leży w gestii inwestora.

0,0876 90 900,00 zł
N: 51˚58.07.0"
E: 15˚27'50.0''

GEOPORTAL TAK

78.
18.10.2021

13 30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
zielonogórski

m. Zielona Góra
60- sołectwo Przylep
845 oraz 1/2 udziału w 

działce 846

działka 845 w 
obowiązującym mpzp 
przeznaczona jest pod 
3MN - teren zabudowy 

jednorodzinnej, 
natomiast działka 846 
przeznaczona jest pod 

2KDW - teren dróg 
wewnętrznych

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch działek 
położonych 

na peryferiach obrębu Przylep pośród obszarów odłogowanych i 
leśnych. Kształt działki w miarę foremny prawie prostokątny. 

Jeden bok działki graniczy i obszarem zalesionym. Przedmiotowe 
działki usytuowane są na nowopowstającym osiedlu 

mieszkalnym. Bezpośrednie przeznaczenie działek sąsiednich to 
tereny mieszkaniowe. Działki graniczą również z wydzieloną 
drogą dojazdową mało ujeżdżoną. Do drogi nieutwardzonej w 
różnym stanie przejazdowym jest około 130m, zaś do drogi 

polbrukowej około 750m. Ogólnie dojazd i dostęp można 
przyjąć, jako przeciętny. Obecnie w okolicy znajduje się 

zabudowa mieszkalna o bardzo małej intensywności zabudowy. 
W linii prostej do lotniska trawiastego aeroklubowego jest około 
1km. Przedmiotowa nieruchomość od dłuższego czasu nie jest 
użytkowana. Obecnie porośnięta jest samosiejkami różnych 

drzew. Teren działki płaski, nie podmokły i nie grząski. Nie jest 
ogrodzony. W bliskości przebiega linia energetyczna. Działki nie 

są uzbrojone wykonanie przyłączy leży w gestii inwestora.

0,0988 90 700,00 zł
N: 51˚58.07.0"
E: 15˚27'50.0''

GEOPORTAL TAK

79.
18.10.2021

14 00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
zielonogórski

m. Zielona Góra
60- sołectwo Przylep
847 oraz 1/2 udziału w 

działce 846

działka 847 w 
obowiązującym mpzp 
przeznaczona jest pod 
4MN - teren zabudowy 

jednorodzinnej, 
natomiast działka 846 
przeznaczona jest pod 

2KDW - teren dróg 
wewnętrznych

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch działek 
położonych 

na peryferiach obrębu Przylep pośród obszarów odłogowanych i 
leśnych. Kształt działki w miarę foremny prawie prostokątny. 

Jeden bok działki graniczy i obszarem zalesionym. Przedmiotowe 
działki usytuowane są na nowopowstającym osiedlu 

mieszkalnym. Bezpośrednie przeznaczenie działek sąsiednich to 
tereny mieszkaniowe. Działki graniczą również z wydzieloną 
drogą dojazdową mało ujeżdżoną. Do drogi nieutwardzonej w 
różnym stanie przejazdowym jest około 130m, zaś do drogi 

polbrukowej około 800m. Ogólnie dojazd i dostęp można 
przyjąć, jako przeciętny. Obecnie w okolicy znajduje się 

zabudowa mieszkalna o bardzo małej intensywności zabudowy. 
Działka  847 bezpośrednio graniczy z działką na której 

zlokalizowany jest transformator. W linii prostej do lotniska 
trawiastego aeroklubowego jest około 1km. Przedmiotowa 

nieruchomość od dłuższego czasu nie jest użytkowana. Obecnie 
porośnięta jest samosiejkami różnych drzew. Teren działki 
płaski, nie podmokły i nie grząski. Nie jest ogrodzony. W 

bliskości przebiega linia energetyczna. Działki nie są uzbrojone 
wykonanie przyłączy leży w gestii inwestora.

0,0950 84 600,00 zł
N: 51˚58.07.0"
E: 15˚27'50.0''

GEOPORTAL TAK



80.
18.10.2021

14 30
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie
zielonogórski

m. Zielona Góra
49- sołectwo 
Jarogniewice

247

działka w suikzp 
prowadzonego dla m. 

Zielonej Góry  ujęta ujęta 
jest częściowo pod tereny 

osadniczo-rolne. 
Możliwość lokalizacji 

zabudowy i 
zagospodarowania na 
cele różnych funkcji, w 
tym nie związanych z 
rolnictwem i częściowo 

pod tereny lasów i 
dolesień, dla działki 

została wydana decyzja o 
warunkach zabudowy

sprzedaż/ ustny 
nieograniczony

Przedmiotowa nieruchomość składa się z jednej działki położonej 
na peryferiach obrębu 49 m. Zielona Góra - sołectwo 
Jarogniewice przy ostatnich zabudowaniach pośród 

nieruchomości zalesionych. Kształt działki foremny – wielobok. 
Od strony wschodniej graniczy z dużym obszarem leśnym, a od 

strony południowej z drogą leśną za którą również jest duży 
obszar leśny. Od strony zachodniej sąsiaduje z wąską drogą 

asfaltową, za którą zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Do 
głównej drogi przechodzącej przez miejscowość jest około 

600m. Dojazd i dostęp należy przyjąć, jako dobry. W okolicy 
występują podobne działki (najczęściej nieużytkowane rolniczo - 
odłogowane) z przeznaczeniem umożliwiającym zabudowanie. 
Nieruchomość od długiego czasu nie jest użytkowana. Znaczna 

część powierzchni jest porośnięta samosiejkami i większymi 
drzewami. Teren działki prawie płaski, nie podmokły i nie 
grząski. Nie jest ogrodzony. Działka nie jest uzbrojona, 

wykonanie przyłączy leży w gestii inwestora.

0,7206 224 200,00 zł
N: 51˚49.49.0"
E: 15˚30'11.0''

GEOPORTAL TAK

81.
22.10.2021

10.00
KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/
żarski/

BIESZKÓW/
Jasień

dz. 68/1

tereny zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej lub 
zagrodowej

sprzedaż
ustny 

nieograniczony
wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy 0,6900 121 300,00 zł N: 51˚44'30.98''

E: 15˚04'15.71''
GEOPORTAL TAK

82.
22.10.2021

10.30
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 45 600,00 zł

N: 51˚51'28.44''
E: 15˚13'25.17''

GEOPORTAL TAK

83.
27.10.2021

11:00
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 62 300,00 zł
N: 51˚43'56.8''
E: 15˚47'01,9''

GEOPORTAL TAK

84.
27.10.2021

11:30
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 95 200,00 zł
N: 51˚43'50.2''
E: 15˚47'05,2''

GEOPORTAL TAK

85.
27.10.2021

12:00
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 124 800,00 zł
N: 51˚43'51.1''
E: 15˚47'02,1''

GEOPORTAL TAK

86.
27.10.2021

12:30
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 60 400,00 zł
N: 51˚43'58.1''
E: 15˚47'01,1''

GEOPORTAL TAK



87.
27.10.2021

13:00
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 15 200,00 zł
N: 51˚43'48.4''
E: 15˚47'09,7''

GEOPORTAL TAK

88.
27.10.2021

13:30
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
nowosolski/

Bycz/
Bytom Odrzański/

dz. 83/5 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 

0,388 95 600,00 zł
N: 51˚43'58.7''
E: 15˚46'56,8''

GEOPORTAL TAK

89.
27.10.2021

14:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
nowosolski/

Bycz/
Bytom Odrzański/

dz. 83/11 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 

0,7582 202 000,00 zł
N: 51˚43'53.9''
E: 15˚46'58,9''

GEOPORTAL TAK

90.
27.10.2021

14:30
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
nowosolski/

Bycz/
Bytom Odrzański/

dz. 83/9 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 

0,3473 95 100,00 zł
N: 51˚43'55.7''
E: 15˚46'58,1''

GEOPORTAL TAK

91.
28.10.2021

09:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
wschowski/

Konradowo/
Wschowa/

dz. 561/9 i udział 1/10 
w dz. nr 561/14, 

561/15

Zabudowa 
zagrodowa, 

mieszkaniowa, 
jednorodzinna 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno 
zachodniej części wsi w sąsiedztwie lasów 

0,0582 8 600,00 zł
N: 51˚46'33.9''
E: 16˚16'33,6''

GEOPORTAL TAK

92.
28.10.2021

09:30
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
wschowski/

Konradowo/
Wschowa/

dz. 561/8 i udział 1/10 
w dz. nr 561/14, 

561/15

Zabudowa 
zagrodowa, 

mieszkaniowa, 
jednorodzinna 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno 
zachodniej części wsi w sąsiedztwie lasów 

0,0582 8 600,00 zł
N: 51˚46'34.1''
E: 16˚16'33,6''

GEOPORTAL TAK

93.
28.10.2021

10:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
wschowski/

Konradowo/
Wschowa/

dz. 561/7 i udział 1/10 
w dz. nr 561/14, 

561/15

Zabudowa 
zagrodowa, 

mieszkaniowa, 
jednorodzinna 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno 
zachodniej części wsi w sąsiedztwie lasów 

0,0581 8 600,00 zł
N: 51˚46'34.5''
E: 16˚16'33,8''

GEOPORTAL TAK

94.
28.10.2021

10:30
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
wschowski/

Konradowo/
Wschowa/

dz. 561/6 i udział 1/10 
w dz. nr 561/14, 

561/15

Zabudowa 
zagrodowa, 

mieszkaniowa, 
jednorodzinna 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno 
zachodniej części wsi w sąsiedztwie lasów 

0,058 8 600,00 zł
N: 51˚46'34.7''
E: 16˚16'34,1''

GEOPORTAL TAK



95.
28.10.2021

11:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
wschowski/

Konradowo/
Wschowai/

dz. 561/5 i udział 1/10 
w dz. nr 561/14, 

561/15

Zabudowa 
zagrodowa, 

mieszkaniowa, 
jednorodzinna 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno 
zachodniej części wsi w sąsiedztwie lasów 

0,0579 8 500,00 zł
N: 51˚46'34.9''
E: 16˚16'33,8''

GEOPORTAL TAK

96.
28.10.2021

11:30
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
wschowski/

Konradowo/
Wschowa/

dz. 561/4 i udział 1/10 
w dz. nr 561/14, 

561/15

Zabudowa 
zagrodowa, 

mieszkaniowa, 
jednorodzinna 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno 
zachodniej części wsi w sąsiedztwie lasów 

0,0574 8 500,00 zł
N: 51˚46'35.2''
E: 16˚16'33,4''

GEOPORTAL TAK

97.
28.10.2021

12:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
wschowski/

Konradowo/
Wschowa/

dz. 561/12 i udział 
1/10 w dz. nr 561/14, 

561/15

Zabudowa 
zagrodowa, 

mieszkaniowa, 
jednorodzinna 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno 
zachodniej części wsi w sąsiedztwie lasów 

0,0562 8 100,00 zł
N: 51˚46'33.1''
E: 16˚16'34,2''

GEOPORTAL TAK

98.
28.10.2021

12:30
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
wschowski/

Konradowo/
Wschowa/

dz. 561/11 i udział 
1/10 w dz. nr 561/14, 

561/15

Zabudowa 
zagrodowa, 

mieszkaniowa, 
jednorodzinna 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno 
zachodniej części wsi w sąsiedztwie lasów 

0,0573 8 100,00 zł
N: 51˚46'34.4''
E: 16˚16'34,1''

GEOPORTAL TAK

99.
28.10.2021

13:00
KOWR
SŁAWA

lubuskie/
wschowski/

Konradowo/
Wschowa/

dz. 561/10 i udział 
1/10 w dz. nr 561/14, 

561/15

Zabudowa 
zagrodowa, 

mieszkaniowa, 
jednorodzinna 

sprzedaż
ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w północno 
zachodniej części wsi w sąsiedztwie lasów 

0,0583 8 600,00 zł
N: 51˚46'38.7''
E: 16˚16'34,6''

GEOPORTAL TAK

35,1497 9 047 730,00 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 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

RAZEM


