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PRZETARGU 

TAK/NIE

1.
23.08.2022

09:00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

obr.Dąbie/

Dąbie/

dz.40/4

WZ dla inwestycji 

polegającej na budowie 

budynku mieszkalnego 

jendorodzinnego wraz z  

infrastrukturą towarzyszącą

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

WZ dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego jendorodzinnego wraz z  

infrastrukturą towarzyszącą

0,3201 132 500,00 zł
N: 52˚00'25.78''

E: 15˚08'36.61''
GEOPORTAL TAK

2.
23.08.2022

10:00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

obr.Grabowiec/

Świdnica/

dz.349/1

WZ dla inwestycji 

polegającej na budowie 

budynku mieszkalnego 

jendorodzinnego oraz 

infrastruktury technicznej

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

WZ dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego jendorodzinnego oraz infrastruktury 

technicznej

0,2900 97 000,00 zł
N: 51˚53'36.63''

E: 15˚16'38.92''
GEOPORTAL TAK

3.
23.08.2022

11:00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

zielonogórski/

obr.1 miasta/

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 153 200,00 zł
N: 52˚10'23.03''

E: 15˚50'07.53''
GEOPORTAL TAK

na sierpień 2022 roku

1. OT KOWR  w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze

   ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra

   tel. 68 506 52 51, 506 52 52, 506 52 53

   e-mail: edyta.karpinska@kowr.gov.pl, dawid.lyskawka@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.

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

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6565053#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6613136#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6048048#


4.
23.08.2022

11:30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

obr. Budachów/

Bytnica/

dz.22/4

Warunki zabudowy - 

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą.

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Warunki zabudowy - budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
0,1415 41 700,00 zł

N: 52˚09'10.73''

E: 15˚05'04.94''
GEOPORTAL TAK

5.
23.08.2022

10:30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

obr. Czarnowice/

Gubin/

dz. 228/2

Warunki zabudowy - 

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego 

wolnostojącego wraz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą.

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Warunki zabudowy - budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.

0,1200 29 400,00 zł
N: 51˚54'07.69''

E: 14˚46'18.33''
GEOPORTAL TAK

6.
23.08.2022

12:30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

obr. Jaromirowice/

Gubin/

dz. 201/6

W MPZP obszary 

usługowo produkyjne, 

które mogą być również 

przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

W MPZP obszary usługowo produkyjne, które mogą być 

również przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
0,0400 17 080,00 zł

N: 51˚57'52.74''

E: 14˚45'04.14''
GEOPORTAL TAK

7.
23.08.2022

12:00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

obr. Gostchorze/

Krosno Odrzańskie/

dz. 287/1

W MPZP działka położona 

jest na terenach 

oznaczonych jako 

MRU/MNU - strefa 

rozwoju zabuowy

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

W MPZP działka położona jest na terenach oznaczonych 

jako MRU/MNU - strefa rozwoju zabuowy
0,1200 28 760,00 zł

N: 52˚03'58.56''

E: 15˚09'57.48''
GEOPORTAL TAK

8.
24.08.2022

9.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

Budachów/

Bytnica/

dz. 64/2

W obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

położona jest na terenach 

częściowo: mieszkalnictwo, 

w obszarze 

zainwestowanym do 

adaptacji oraz EKOLOGIA 

(tereny otwarte), w 

obszarze rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej 

(pola). Dodatkowo została 

wydana decyzja o 

warunkach zabudowy dla 

inwestycji polegającej na 

budowie budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz  

infrastrukturą towarzyszącą 

znak: BZP.6730.16.2021 z 

dnia 9 sierpnia 2021 r.

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość gruntowa składa się z jednej działki położonej 

przy końcu miejscowości Budachów pośród nieruchomości 

zabudowanych. Kształt działki foremny – prawie prostokątny. 

Jednym bokiem 

od strony wschodniej sąsiaduje z drogą szutrową w dobrym 

stanie przejazdowym, za którą znajduje 

się nieużytkowany dom mieszkalny. Do drogi asfaltowej jest 

około 250m. Ogólnie dojazd i dostęp można przyjąć, jako dobry. 

Od strony południowej znajdują się nieużytkowane i 

niezabudowane grunty. Od strony północnej graniczy 

bezpośrednio z nieruchomością zabudowaną. Wzdłuż tej granicy 

ustanowiona będzie służebność przejazdu do działki 65/2 

zgodnie z warunkami zabudowy. Również od strony zachodniej 

rozpoczynają się nieruchomości zabudowane mieszkalne. 

Przedmiotowa nieruchomość obecnie nie jest użytkowana. 

Znajdują się na niej gdzieniegdzie zakrzaczenia i małe 

samosiejki bez wartości użytkowej. Teren działki płaski, nie 

podmokły 

i nie grząski. Jeden bok od strony północnej jest ogrodzony. W 

tej części przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz z 

jednym słupem. W drodze przebiega linia energetyczna, sieć 

wodociągowa i kanalizacyjna. 

0,3500 57 800,00 zł
N: 52° 8' 51.365"

E: 15° 5' 50.161"
GEOPORTAL TAK

9.
24.08.2022

9.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

Budachów/

Bytnica/

dz. 65/2

Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

położona jest 

na terenach częściowo: 

EKOLOGIA (tereny otwarte), 

w obszarze rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej 

(pola). MIESZKALNICTWO w 

obszarze rolniczym, na 

którym można realizować 

inwestycje. Część działki 

znajduje 

się w strefie ochrony 

konserwatorskiej "B". Na 

części działki znajduje się 

gleba objęta szczególną 

ochroną. Dodatkowo została 

wydana decyzja o 

warunkach zabudowy dla 

inwestycji polegającej na 

budowie budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz  

infrastrukturą towarzyszącą 

znak: BZP.6730.15.2021 z 

dnia 6 sierpnia 2021 r.

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość gruntowa składa się z jednej działki położonej w 

miejscowości Budachów pośród nieruchomości zabudowanych. 

Kształt działki foremny – prostokątny. Dojazd do działki będzie 

odbywać się poprzez ustanowienie służebności przejazdu w 

działce 64/2 zgodnie z warunkami zabudowy. Do drogi 

szutrowej w linii prostej jest około 50m. Ogólnie dojazd i dostęp 

przyjęto, jako dobry. Przedmiotowa nieruchomość sąsiaduje 

bezpośrednio z kilkoma działkami zabudowanymi domami 

mieszkalnymi. Obecnie nie jest użytkowana. Znajdują się 

niewielkie zakrzaczenia i zadrzewienia bez większej wartości 

użytkowej. Teren działki płaski, nie podmokły i nie grząski. 

Częściowo ogrodzony zwykłym płotem drewnianym lub z siatki 

stalowej. W drodze szutrowej przebiega linia energetyczna, sieć 

wodociągowa i kanalizacyjna. Działka zgodnie z ewidencją 

składa się z gruntów klas RV. 

0,1300 22 500,00 zł
N: 52° 8' 52.192"

E: 15° 5' 47.832
GEOPORTAL TAK

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6650639#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6651309#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6651372#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6651678#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6630479#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6630494#


10.
24.08.2022

10.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

Strumienno/

Krosno Odrzańskie/

dz. 44/3, 44/4

Nieruchomość położona jest 

na terenie dla którego 

Gmina nie posiada 

obowiązującego MPZP. W 

nieaktualnym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działki były 

na terenie oznaczonym 

jako: RP – uprawy rolne, 

sadownictwo. W 

obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

położona jest na terenie 

oznaczonym jako: R – 

tereny rolne wyłączone z 

zabudowy (łąki, pastwiska, 

pola) oraz w części 

MRU/MNU – strefa rozwoju 

zabudowy.

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość gruntowa składa się z dwóch działek położonych 

przy końcu miejscowości Strumienno pośród nieruchomości 

zabudowanych. Działki sąsiadują ze sobą i tworzą jeden 

kompleks o foremnym kształcie - prostokątnym. Od strony 

północnej długim bokiem graniczy z działką zabudowaną, 

ogrodzoną płotem z betonowych elementów. Od strony 

południowej sąsiaduje z działką niezabudowaną. Krótki bok od 

strony zachodniej graniczy z małym rowem bez wody, za 

którym znajduje się nasyp (dukt), szeroka ścieżka prowadząca 

do innych zabudowań i drogi asfaltowej (ok. 300m). W okolicy 

znajdują się również użytkowane rolniczo grunty, jak i 

zalesione. Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana. Teren 

działki płaski, nie podmokły z wysoką roślinności (chwastami). 

Działka nie jest zakrzaczona, ani zadrzewiona. Nieliczne małe 

drzewa znajdują się w części wschodniej. Przez teren działki 

przechodzi napowietrzna linia energetyczna bez slupów. Działka 

zgodnie z ewidencją składa się z gruntów klas RIVa, PsIV.

0,3100 26 000,00 zł
N: 52° 3' 1.179"

E: 15° 2' 28.889"
GEOPORTAL TAK

11.
24.08.2022

10.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

Stary Zagór/

Dąbie/

dz. 34/3

Nieruchomość położona 

jest na terenie dla 

którego Gmina nie 

posiada obowiązującego 

MPZP.  W 

obowiązującym Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

oznaczona jest jako: 

tereny rolne/tereny rolne 

i słabej bonitacji: grunty 

do III klasy bonitacyjnej; 

Obszar Natura 2000.

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

: Nieruchomość gruntowa składa się z jednej działki położonej w 

obrębie Stary Zagór pośród nieruchomości rolnych. Kształt 

działki nie foremny – wydłużony prostokąt. Do krótkiego boku 

dochodzi droga polna w średnim stanie przejazdowym. Do 

najbliższych pierwszych zabudowań i szerszej lepszej drogi 

szutrowej jest około 600m. Do drogi asfaltowej jest około 900m. 

Ogólnie dojazd i dostęp można przyjąć jako przeciętny. 

Przedmiotowa nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z działkami 

nieużytkowanymi. W bliskości znajdują się również 

nieruchomości użytkowane rolniczo. Przedmiotowa działka 

obecnie nie jest użytkowana. Występuje wysoka trawa, chwasty 

i drobne zakrzaczenia. Brak samosiejek. Teren działki mocno 

nachylony (deniwelacja kilkumetrowa), nie podmokły i nie 

grząski. Nie jest ogrodzony. W bliskości nie przebiegają żadne 

media. Na działce w dolnej części znajduje się studnia. 

Wybudowana jest z cegły pełnej układanej na płasko na 

zaprawie cementowo-wapiennej. Środek nie otynkowany. Na 

dno studni prowadzi stalowa skorodowana drabinka. Wierzchnia 

część przykryta stalową pokrywą. Na górze znajduje się właz 

stalowy o szerokości 80cm oraz mały plastikowy wywietrznik. 

Szerokość studni 120cm, a głębokość 4m. 

0,0357 10 880,00 zł
N:   51° 59' 24.845"

E: 15° 4' 14.145"
GEOPORTAL TAK

12.
24.08.2022

11.00

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

Kosierz/

Dąbie/

dz. 87/7

Nieruchomość położona jest 

na terenie dla którego 

Gmina nie posiada 

obowiązującego MPZP. W 

nieaktualnym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka ujęta 

była jako: tereny upraw 

ogrodniczych z 

dopuszczeniem zabudowy - 

RP. W obowiązującym 

Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

oznaczona jest jako 

częściowo: obszary 

preferowane do zabudowy 

zagrodowej i mieszkaniowo-

usługowej; tereny 

rolne/tereny o słabej 

bonitacji; zwarta zabudowa 

wsi. Na działce znajduje się 

stanowisko archeologiczne 

AZP 61-11/18.

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość gruntowa składa się z jednej działki położonej 

pośród nieruchomości zabudowanych w miejscowości Kosierz. Z 

uwagi na zapisy o przeznaczeniu, wydaną decyzję oraz 

położenie - wartość nieruchomości określono, jako sumę 

wartości dwóch części funkcjonalnych. Pierwsza część 

funkcjonalna (o powierzchni 1600m2) to cześć działki od strony 

wschodniej stanowiąca użytek RV, będąca oznaczona w decyzji 

o warunkach zabudowy linią rozgraniczającą teren inwestycji. 

Sąsiadując bezpośrednio od strony północnej i południowej z 

nieruchomościami zabudowanymi. Kształt foremnym – 

prostokątny. Od strony wschodniej przylega całym bokiem z 

wąską drogą asfaltową. Ogólnie dojazd i dostęp dobry. W 

sąsiedztwie od strony zachodniej w bliskości znajdują się 

obszary rolnicze. W odległości około 200m znajduje się staw 

wewnątrz miejscowości oraz sklep spożywczy. Przedmiotowa 

część działki obecnie nie jest użytkowana. Nie występują żadne 

zakrzaczenia, ani samosiejki. Teren prawie płaski – lekko 

nachylony ku drodze asfaltowej, nie podmokły i nie grząski. W 

niewielkiej części jest ogrodzony płotem z siatki stalowej. W 

drodze przebiega linia energetyczna i sieć wodociągowa. Brak 

utrudnień w prawidłowym użytkowaniu. Dla działki ustalone 

zostały warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

polegającej na budowie budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części 

działki 87/7 w miejscowości Kosierz, decyzja znak: 

RŚ.6730.30.2021 z dnia 22.07.2021 r.

0,6000 111 100,00 zł
N: 51° 57' 12.127"

E: 15° 9' 58.732"
GEOPORTAL TAK

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6630717#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6630725#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6630750#


13.
24.08.2022

11.30

KOWR

ZIELONA GÓRA

lubuskie/

krośnieński/

Rybaki/

Maszewo/

dz. 224/1

Nieruchomość położona jest 

na terenie dla którego 

Gmina nie posiada 

obowiązującego MPZP. W 

nieaktualnym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

oznaczona była symbolem 

MN – Mieszkalnictwo. 

W obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

położona jest 

na terenach upraw rolnych, 

łąk i pastwisk (100,0%). 

Dodatkowo została wydana 

decyzja o warunkach 

zabudowy dla inwestycji 

polegającej na budowie 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz  

infrastrukturą towarzyszącą 

znak: BO.6730.12.2021 z 

dnia 15 października 2021 r.

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość gruntowa składa się z jednej działki położonej na 

końcu miejscowości Rybaki pośród działek zabudowanych i 

terenów leśnych. Kształt działki foremny - prostokątny. 

Krótszym bokiem sąsiaduje z drogą szutrową w dobrym stanie 

przejazdowym. Do dobrej drogi asfaltowej jest około 200m. 

Ogólnie dojazd 

i dostęp można przyjąć, jako dobry. Od strony północnej 

bezpośrednio graniczy z działką zabudowaną domem 

mieszkalnym. Od strony zachodniej i południowej znajdują się 

obszary leśne. W linii prostej do samej rzeki Odry jest około 

600m. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obecnie 

użytkowana. Występują niewielkie zakrzaczenia 

i większe pojedyncze drzewa. Drzewostan posiada wartość 

użytkową i został uwzględniony w cenie nieruchomości. 

Przedmiotowa działka nie jest podmokła, ani grząska. Teren 

płaski, od strony północnej ogrodzony płotem betonowym i 

stalowym. W drodze znajduje się linia energetyczna i sieć 

wodociągowa. Na działce ustawione są zwykłe metalowe małe 

dwie bramki do piłki nożnej. 

0,1300 23 000,00 zł
N:   52° 4' 19.716"

E: 14° 52' 8.696"
GEOPORTAL TAK

14.
24.08.2022

12:00

KOWR

SŁAWA

lubuskie/

wschowski/

Konradowo/

Wschowa/

dz. 561/13 i udział 

1/10 w dz. nr 561/14, 

561/15

Zabudowa 

zagrodowa, 

mieszkaniowa, 

jednorodzinna 

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona w południowo 

wschodniej części wsi w sąsiedztwie 

zabudowań 

0,0530 7 100,00 zł
N: 51˚46'32.7''

E: 16˚16'34,1''
GEOPORTAL TAK

15.
24.08.2022

12:30

KOWR

SŁAWA

lubuskie/

nowosolski/

Bycz/

Bytom/ Odrzański/

dz. 83/6 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 
0,3730 130 000,00 zł

N: 51˚43'59.5''

E: 15˚47'00,3''
GEOPORTAL TAK

16.
25.08.2022

09:00

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 76 500,00 zł

N: 51˚45'56.8''

E: 15˚47'01,8''
GEOPORTAL TAK

17.
25.08.2022

10:00

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 
0,4083 94 500,00 zł

N: 51˚43'58.8''

E: 15˚46'57,1''
GEOPORTAL TAK

18.
25.08.2022

11:00

KOWR

SŁAWA

lubuskie/

nowosolski/

Bycz/

Bytom/ Odrzański/

dz. 83/12 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 
0,5382 153 900,00 zł

N: 51˚43'55.2''

E: 15˚47'03,2''
GEOPORTAL TAK

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6630575#
https://wschowa.e-mapa.net/?userview=514#
https://bytomodrzanski.e-mapa.net/?userview=48#
https://bytomodrzanski.e-mapa.net/?userview=47#
https://bytomodrzanski.e-mapa.net/?userview=46#


19.
25.08.2022

12:00

KOWR

SŁAWA

lubuskie/

nowosolski/

Bycz/

Bytom/ Odrzański/

dz. 83/7 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 
0,5382 98 100,00 zł

N: 51˚43'55.2''

E: 15˚47'03,2''
GEOPORTAL TAK

20.
25.08.2022

08:00

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

21.
25.08.2022

09:30

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

22.
29.08.2022

08:45

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żarski/                        

SIENIAWA ŻARSKA/

ŻARY/                              

328/6

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Nieruchomość położona na terenie  zabudowy wsi o charakterze  

rozproszonej zabudowy zagrodowej przy asfaltowej drodze 

gminnej,  sąsiaduje z działką zabudowaną o charakterze  

zagrodowym  – budynek mieszkalny i gospodarcze, graniczy z 

przyzagrodowym terenem rolniczym, przylega do otwartego 

obszaru gruntów rolnych. Dojazd do działki z asfaltowej drogi 

wiejskiej. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. Teren 

działki płaski. Kształt działki nieregularny. 

0,5501 143 600,00 zł
N: 51˚38'25.84''

E: 15˚04'14.79''
GEOPORTAL TAK

23.
29.08.2022

14:00

KOWR

LUBSKO

lubuskie/                    

żagański/                        

BOŻNÓW/

ŻAGAŃ/                              

3/106

teren zabudowy 

mieszaniowej

sprzedaż

ustny 

nieograniczony

Dla działki Wójt Gminy Żagań dnia 05.01.2021 r. wydał decyzję 

o warunkach zabudowy nr 1/2021 dla inwestycji polegającej na 

budowie 2  budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno 

stojących oraz infrastruktury technicznej.

Dojazd dobry ujeżdżoną drogą nieutwardzoną, działką nr 3/31 

znajdującą się w Zasobie WRSP, na której zostanie ustanowiona 

bezterminowa nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na 

prawie przejścia i przejazdu dla każdoczesnych właścicieli i 

użytkowników działki nr 3/105.

 

0,3191 276 000,00 zł
N: 51˚36'25.23''

E: 15˚20'40.66''
GEOPORTAL TAK

6,6984 2 050 920,00 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 2022 r., poz. 514 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://bytomodrzanski.e-mapa.net/?userview=46#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6047989#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6047983#
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6664154#

