
Szczegółowych informacji na temat ofert umieszczonych w harmonogramie można uzyskać w:
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PLANOWANA DATA 
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NAMIARY GPS

NIERUCHOMOŚCI
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NIERUCHOMOŚCI

MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO 

PRZEPROWADZANIA 

PRZETARGU 

TAK/NIE

1.
10.01.2022

09:00

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 60 400,00 zł

N: 51˚43'58.1''

E: 15˚47'01,1''
GEOPORTAL TAK

2.
10.01.2022

09:30

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 85 600,00 zł

N: 51˚43'55.7''

E: 15˚46'58,1''
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 styczeń  2022 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, 68 371 33 04, 68 371 33 05

   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.

https://bytomodrzanski.e-mapa.net/?userview=32#
https://bytomodrzanski.e-mapa.net/?userview=36#


3.
10.01.2022

10:00

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

4.
10.01.2022

10:30

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 181 800,00 zł

N: 51˚43'53.9''

E: 15˚46'58,9''
GEOPORTAL TAK

5.
10.01.2022

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 124 800,00 zł

N: 51˚43'51.1''

E: 15˚47'02,1''
GEOPORTAL TAK

6.
10.01.2022

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

7.
10.01.2022

12:00

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

8.
10.01.2022

12:30

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 
0,3880 86 100,00 zł

N: 51˚43'58.7''

E: 15˚46'56,8''
GEOPORTAL TAK

9.
14.01.2022

09:00

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

10.
14.01.2022

09:30

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

https://bytomodrzanski.e-mapa.net/?userview=29#
https://bytomodrzanski.e-mapa.net/?userview=36#
https://bytomodrzanski.e-mapa.net/?userview=28#
https://bytomodrzanski.e-mapa.net/?userview=30#
https://bytomodrzanski.e-mapa.net/?userview=33#
https://bytomodrzanski.e-mapa.net/?userview=33#
https://wschowa.e-mapa.net/?userview=153#
https://wschowa.e-mapa.net/?userview=153#


11.
14.01.2022

10:00

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 
0,0580 8 600,00 zł

N: 51˚46'34.7''

E: 16˚16'34,1''
GEOPORTAL TAK

12.
14.01.2022

10:30

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

13.
14.01.2022

11:00

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

14.
14.01.2022

11:30

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

15.
14.01.2022

12:00

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

16.
14.01.2022

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

17.
14.01.2022

13:00

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

18.
14.01.2022

11.00

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 97 040,00 zł
N: 51˚44'30.98''

E: 15˚04'15.71''
GEOPORTAL TAK

https://wschowa.e-mapa.net/?userview=153#
https://wschowa.e-mapa.net/?userview=153#
https://wschowa.e-mapa.net/?userview=153#
https://wschowa.e-mapa.net/?userview=153#
https://wschowa.e-mapa.net/?userview=153#
https://wschowa.e-mapa.net/?userview=153#
https://wschowa.e-mapa.net/?userview=153#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5985948#


19.
14.01.2022

11.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

STRASZÓW/

Przewóz

dz. 193

teren pod zabudowe 

mieszkaniową

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy 0,2300 18 700,00 zł
N: 51˚31'26.71''

E: 14˚58'43.62''
GEOPORTAL TAK

20.
14.01.2022

11.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

STRASZÓW/

Przewóz

dz. 194

teren pod zabudowe 

mieszkaniową

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy 0,6300 47 200,00 zł
N: 51˚31'25.18''

E: 14˚58'47.17''
GEOPORTAL TAK

21.
14.01.2022

12.30

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 94 000,00 zł

N: 51˚31'59.90"

E: 15˚38'27.48''
GEOPORTAL TAK

22.
14.01.2022

12.30

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 45 100,00 zł

N: 51˚31'59.90"

E: 15˚38'27.48''
GEOPORTAL TAK

23.
17.01.2022

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

Stargard Gubiński/

Gubin/

dz. 105/2

teren przeznaczony pod 

zabbudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

działka z ustalonymi warunkami zabudowy 0,1400 38 370,00 zł

 N: 51° 53' 5.59" E: 

14° 46' 54.93" GEOPORTAL TAK

24.
18.01.2022

09:30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

obr.Grabowiec/

Świdnica/

dz. 349/1

warunki zabudowy - 

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno 

stojącego oraz 

infrastruktury technicznej

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

warunki zabudowy - budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolno stojącego oraz infrastruktury tecznichnej 

na działce

0,2900 97 100,00 zł
N: 51˚53'36.53''

E: 15˚16'39.03''
GEOPORTAL TAK

25.
18.01.2022

10:00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

obr.Dychów/

Bobrowice/

dz.145/6

warunki zabudowy - 

budowa budynku 

mieszkalnego 

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

warunki zabudowy - budowa budynku mieszkalnego 0,6100 138 200,00 zł
N: 52˚06'52.14''

E: 15˚37'30.62''
GEOPORTAL TAK

26.
18.01.2022

10:30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

obr.1/

Babimost/

dz.289

warunki zabudowy - 

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

garażem z 

dopuszczeniem poddasza 

użytkowego i 

podpiwniczenia oraz 

infrastruktury technicznej 

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

warunki zabudowy - budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem z dopuszczeniem poddasza 

użytkowego i podpiwniczenia oraz infrastruktury technicznej 

0,2561 149 300,00 zł
N: 52˚10'23.03''

E: 15˚50'07.53''
GEOPORTAL TAK

27.
18.01.2022

11:30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

Olszyniec/

Żary/

dz.176/12

warunki zabudowy - 

budowa budynki 

mieszklanego 

jednorodzinnego 

wolnostojącego wraz z 

infrastrukturą techniczną

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

warunki zabudowy - budowa budynki mieszklanego 

jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą 

techniczną

0,7900 175 500,00 zł
N: 51˚38'52.71''

E: 15˚13'32.39''
GEOPORTAL TAK

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6032628#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6032644#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5418669#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5418669
https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?link=D3043556E79E
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6047968#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6048039#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6048048#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6134319#


28.
19.01.2022

10.00

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

29.
19.01.2022

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 62 100,00 zł
N: 51˚39'35.58''

E: 14˚50'12.20'
GEOPORTAL TAK

30.
19.01.2022

13.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

MARCINOWICE/

Krosno Odrzańskie

dz. 226/9

teren przeznaczony pod 

zabudowę mieszkaniową

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

1,0760 135 200,00 zł
N: 51˚03'34.20''

E: 15˚03'54.94'
GEOPORTAL TAK

31.
20.01.2022

10:15

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żagański/                        

PRUSZKÓW/

ŻAGAŃ/                              

111/2

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

 Nieruchomości położona jest na terenie zabudowy wsi o 

charakterze rozproszonej zabudowy zagrodowej, przylega do 

asfaltowej drogi powiatowej , sąsiaduje z obszarem o 

charakterze przyzagrodowych terenów rolniczych za 

pośrednictwem drogi graniczy z działkami zabudowanymi. Od 

strony południowej przylega do cieku wodnego - rzeczka 

Łomina.

Dojazd do działki z asfaltowej drogi powiatowej.

Działka odłogowana, porośnięta wybujałą roślinnością - trawami 

i wieloletnimi bylinami. 

0,4100 80 300,00 zł
N: 51˚31'53.35''

E: 15˚24'55.70''
GEOPORTAL TAK

32.
20.01.2022

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

Gola/

Dąbie/

dz. 24

teren przeznaczony pod 

zabbudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Teren o fukcji mieszkaniowej /zabudowa jednorodzinna/ - 11.7 

MN
0,3600 90 890,00 zł

N: 51° 58' 54.87" E: 

15° 6' 29.58"
GEOPORTAL TAK

33.
20.01.2022

10.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

Lubiatów/

Dąbie/

dz. 47/2

teren przeznaczony pod 

zabbudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

działka z ustalonymi warunkami zabudowy 0,3200 45 600,00 zł
N: 51° 56' 15.61" E: 

15° 12' 12.38"
GEOPORTAL TAK

34.
20.01.2022

11.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

Łazy Gubińskie/

Gubin/

dz. 58/3

teren przeznaczony pod 

zabbudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

działka z ustalonymi warunkami zabudowy 0,4900 74 760,00 zł
N: 51° 54' 1.15"

 E: 14° 52' 2.74"
GEOPORTAL TAK

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=4256548#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5418957
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6155756#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6047989#
https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?link=094F7DB6EB38#
https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?link=DE1B2522EB3C#
https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?link=B7B2C678EB3E#


35.
20.01.2022

13:15

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żagański/                        

BOŻNÓW/

ŻAGAŃ/                              

3/105

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Działka stanowi odłóg, porośnięta jest wieloletnimi chwastami. 

Od strony cieku wodnego na jego skarpie szpaler 

kilkudziesięcioletnich dębów. Nad nieruchomością znajduje się 

napowietrzna linia SN.

Nieruchomość położona jest w południowo - zachodniej części 

wsi Bożnów w miejscu gdzie rozbudowuje się osiedle domków 

jednorodzinnych. Działka usytuowana jest wzdłuż drogi 

gruntowej oznaczonej nr 3/31 – ul. Chabrowa. Po drugiej stronie 

drogi znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi. Otoczenie 

wycenianej działki dodatkowo stanowią tereny niezabudowane 

oraz rów melioracyjny. Atrakcyjność położenia określono jako 

dobrą. Wzdłuż granicy północnej w części przepływa rów 

melioracyjny nr 865, w części sąsiaduje działka niezabudowana 

częściowo porośnięta drzewami oznaczona nr 374/2, która 

graniczy również od strony północno – zachodniej. Od zachodu 

graniczy działka niezabudowana nr 3/45, która na dzień oględzin 

stanowi część drogi gruntowej. Od wschodu przylega 

Nieruchomość niezabudowana, działka oznaczona w ewidencji 

gruntów nr 3/105działka niezabudowana oznaczona nr 3/106. 

Wzdłuż granicy południowej biegnie droga o nawierzchni 

szutrowej oznaczona nr 3/31 stanowiąca dojazd do działki. 

0,3336 240 000,00 zł
N: 51˚36'25.46''

E: 15˚20'38.03''
GEOPORTAL TAK

36.
21.01.2022

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

37.
21.01.2022

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

38.
21.01.2022

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

39.
21.01.2022

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

40.
21.01.2022

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

41.
21.01.2022

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

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6047983#
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3666670#
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3666670#
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3666670#
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3666670#
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3666670#
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3666670#


42.
21.01.2022

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

43.
21.01.2022

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

44.
21.01.2022

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

45.
21.01.2022

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

46.
24.01.2022

09:00

KOWR

SŁAWA

lubuskie/

wschowski/

miasto Sława/

Sława/

dz. 262/61 i udział 

1/18 w dz. nr 262/74

Miejscowy plan - tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

wolnostojącej lub 

bliźniaczej o niskiej 

intensywności zabudowy 

maksymalnie dwa 

mieszkania w budynku

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest w północno zachodniej części 

miasta Sława, w okolicy ulicy Złota Podkowa
0,1649 119 000,00 zł

N: 51˚53'15.1''

E: 16˚04'12,3''
GEOPORTAL TAK

47.
24.01.2022

10:00

KOWR

SŁAWA

lubuskie/

wschowski/

miasto Sława/

Sława/

dz. 262/59 i udział 

1/18 w dz. nr 262/74

Miejscowy plan tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

wolnostojącej lub 

bliźniaczej o niskiej 

intensywności zabudowy 

maksymalnie dwa 

mieszkania w budynku

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest w północno zachodniej części 

miasta Sława, w okolicy ulicy Złota Podkowa
0,1590 115 000,00 zł

N: 51˚53'15.7''

E: 16˚04'15,2''
GEOPORTAL TAK

48.
24.01.2022

11:00

KOWR

SŁAWA

lubuskie/

wschowski/

miasto Sława/

Sława/

dz. 262/57 i udział 

1/18 w dz. nr 262/74

Miejscowy plan tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

wolnostojącej lub 

bliźniaczej o niskiej 

intensywności zabudowy 

maksymalnie dwa 

mieszkania w budynku

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest w północno zachodniej części 

miasta Sława, w okolicy ulicy Złota Podkowa
0,1530 110 000,00 zł

N: 51˚53'16.7''

E: 16˚04'12,3''
GEOPORTAL TAK

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3666670#
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3666670#
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3666670#
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=3666670#
https://slawa.e-mapa.net/?userview=87#
https://slawa.e-mapa.net/?userview=86#
https://slawa.e-mapa.net/?userview=97#


49.
24.01.2022

12:00

KOWR

SŁAWA

lubuskie/

wschowski/

miasto Sława/

Sława/

dz. 262/55 i udział 

1/18 w dz. nr 262/74

Miejscowy plan tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

wolnostojącej lub 

bliźniaczej o niskiej 

intensywności zabudowy 

maksymalnie dwa 

mieszkania w budynku

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest w północno zachodniej części 

miasta Sława, w okolicy ulicy Złota Podkowa
0,1471 106 000,00 zł

N: 51˚53'17.5''

E: 16˚04'12,6''
GEOPORTAL TAK

50.
25.01.2022

11:00

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żagański/                        

NOWA JABŁONA/

Niegosławice/                              

258

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny nieograniczony

Nieruchomości położone są na terenie zabudowy wsi o 

charakterze rozproszonej zabudowy zagrodowej, sąsiaduje z 

nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym i 

gospodarczymi, przylega do asfaltowej drogi wiejskiej graniczy z 

gruntami użytkowanymi jako przyzagrodowe tereny rolnicze. 

Dojazd z asfaltowej drogi gminnej.

Działka odłogowana porośnięta trawami i chwastami.

0,4800 86 300,00 zł
N: 51˚37'46.88''

E: 15˚49'02.86''
GEOPORTAL TAK

51.
25.01.2022

11:45

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żagański/                        

CHROBRÓW/

Żagań/                              

129/4

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  w tylnej części linii zabudowy wsi o 

charakterze rozproszonej zabudowy zagrodowej rozciągającej 

się wzdłuż drogi krajowej nr 12, sąsiaduje z otwartymi terenami 

gruntów rolnych, graniczy z nieruchomością zabudowaną 

budynkiem mieszkalny i gospodarcze- zabudowa przed 1945 r.. 

Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie gotyckiego 

kościoła. Dojazd do działki z gruntowej drogi gminnej. 

Działka odłogowana porośnięta trawami i wieloletnimi bylinami. 

0,5000 132 000,00 zł
N: 51˚35'33.98''

E: 15˚23'47.77''
GEOPORTAL TAK

52.
25.01.2022

12:30

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żarski/                        

BIENIÓW/

Żary/                              

291/5

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona  w tylnej części linii zabudowy wsi o 

charakterze rozproszonej zabudowy zagrodowej, sąsiaduje z 

działką zabudowaną- budynek mieszkalny i gospodarcze, 

przylega do otwartych terenów rolniczych, graniczy z obszarem 

użytkowanym jako przyzagrodowe tereny rolnicze- sady, ogrody 

i tereny rekreacyjny. Dojazd z nieuczęszczanej gruntowej drogi 

gminnej skomunikowanej z asfaltową drogą wiejską. 

Działka odłogowana porośnięta wybujałą roślinnością z 

pojedynczymi zakrzaczeniami samosiewów drzew. 

0,7100 134 000,00 zł
N: 51˚43'17.82''

E: 15˚11'17.93''
GEOPORTAL TAK

53.
25.01.2022

13:15

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żagański/                        

WITOSZYN/

Wymiarki/                              

409/8
teren 

abudowy mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest  w tylnej linii zabudowy przylega do 

nieruchomości zabudowanej- budynek mieszkalny i 

gospodarcze, graniczy z gruntami rolnymi w części 

odłogowanymi oraz użytkowanymi jako przydomowe tereny 

rolnicze. Dojazd do nieruchomości wąskim pasem z gruntowej 

drogi gminnej. Działka odłogowana porośnięta trawami. 

0,15

19 920,00 zł
N: 51˚31'08.24''

E: 15˚06'23.46'' GEOPORTAL TAK

54.
25.01.2022

13:15

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żarski/                        

WŁOSTOWICE/

Trzebiel/                              

40/1
teren 

abudowy mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Dla nieruchomości była wydana decyzja nr 36/I/2012 z dnia 

12.06.2012r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji 

polegającej na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

0,1900 33 600,00 zł N: 51˚31'08.24''

E: 15˚06'23.46''
GEOPORTAL TAK

55.
26.01.2022

10.30

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 648 700,00 zł
N: 51˚40'19.7"

E: 15˚43'35''
GEOPORTAL TAK

56.
26.01.2022

11.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

Grabowiec/

Świdnica/

dz. 236/1

teren przeznaczony pod 

zabudowę

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

W SUiKZP tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej 0,1300 43 200,00 zł
N: 51˚53'44.57''

E: 15˚16'34.09''
GEOPORTAL TAK

https://slawa.e-mapa.net/?userview=95#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5565438#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5379467#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5565253#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6175263#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5381334#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6026808#


57.
26.01.2022

11.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

1 m. Jasień/

Jasień

dz. 3

teren pod farmę 

fotowoltaiczną

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona jest w odległości około 1 km na północny-

zachód od centrum miasta Jasień przy ulicy Wiśniowej w 

sąsiedztwie działek niezabudowanych - przeznaczonych pod 

aktywność gospodarczą i ogródków działkowych. 

4,5916 585 900,00 zł
N: 51˚45'16.74"

E: 14˚59'52.01''
GEOPORTAL TAK

58.
26.01.2022

12.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

żarski/

DŁUŻEK/

Lubsko/

dz. 361/2, 422, 423/1, 

423/2

nieruchomość 

zabuytkowa

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość składa się z czterech działek, położonych w 

zachodniej części wsi Dłużek. Działki nr 422, 423/1, 423/2 to 

obszar zabudowany z częścią parkową, pałacem i 

zabudowaniami gospodarczymi, działka nr 361/2  to teren leśny. 

18,2447 1 699 100,00 zł
N: 51˚46'10.6"

E: 14˚55'43.2''
GEOPORTAL TAK

39,7791 7 177 280,00 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

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6032599#
https://polska.e-mapa.net/?userview=18570#

