
 

 

 

 Wschowa, 11 kwietnia 2022 roku 

 

 

GK.6840.2.2021 

GK.6840.5.2021 

GK.6840.6.2021 

WYKAZ 

 

 Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości  

wykaz sporządzony dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

 

Oznaczenie 

nieruchomości według 

księgi wieczystej oraz 

katastru nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości według 

katastru nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 
Cena nieruchomości 

Informacja 

o przeznaczeniu  

Księga wieczysta 

prowadzona przez Sąd 

Rejonowy we Wschowie 

IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych numer 

ZG1W/00024462/2 

Działka numer 275 

 

obręb Radzyń  

jednostka ewidencyjna 

Sława – obszar wiejski 

0,3906 ha 

 

Działka o numerze 275 zlokalizowana jest w pośredniej części 

Radzynia, bezpośrednio przy terenach wód Jeziora Sławskiego. 

Działka jest niezabudowana, częściowo ogrodzona. 

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka 

posiada kształt nieregularnego wieloboku. Teren o 

zróżnicowanym poziomie (pochyły w kierunku jeziora), 

porośnięty licznymi zadrzewieniami oraz krzewami. Otoczenie 

stanowią tereny wód Jeziora Sławskiego, tereny zieleni leśnej, 

przybrzeżnej urządzonej w odległości kilkudziesięciu metrów – 

grunty zabudowane budynkami rekreacji indywidualnej. Rejon 

lokalizacji nieruchomości jest uzbrojony w sieć 

elektroenergetyczną. Punkty handlowo – usługowe i przystanki 

autobusowe w dalszej odległości. 

   
Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych według ewidencji 

gruntów i budynków: Lz-RVI o powierzchni 0,3906 ha. 

 

Zgodne z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

terenów położonych w obrębie 

Tarnów Jezierny i Kuźnica 

Głogowska, uchwalonego Uchwałą 

Rady Miejskiej w Sławie Nr 

XXIX/203/08 z dnia 30 października 

2008 r., ogłoszoną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2008 r. 

poz. 2049, działka oznaczona 

numerem ewidencyjnym 275 

położona jest na terenie oznaczonym 

symbolem ZPp/3 – przeznaczenie 

podstawowe – tereny zieleni 

przybrzeżnej urządzonej  

95 000,00 zł 

netto = brutto 

 

słownie: 

dziewięćdziesiąt pięć 

tysięcy złotych 

00/100 netto = brutto 

Nieruchomość 

przeznaczona do zbycia z 

zasobu Skarbu Państwa w 

drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Księga wieczysta 

prowadzona przez Sąd 

Rejonowy we Wschowie 

IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych numer 

ZG1W/00022106/5 

Działka numer 441/5 

 

jednostka ewidencyjna  

Sława - miasto 

0,2374 ha 

 

Działka o numerze ewidencyjnym 441/5 znajduje się na 

peryferiach Sławy. Dojazd do działki odbywa się drogą gminną o 

nawierzchni gruntowej. Działka jest niezabudowana. Kształt 

działki jest wydłużony, nieregularny, zbliżony do trójkąta. Teren 

płaski, nieogrodzony, w części zadrzewiony i zakrzaczony. Rejon 

lokalizacji nieruchomości wyposażony w sieć 

elektroenergetyczną, wodną i kanalizacyjną w odległości około 

100 m. Otoczenie stanowią tereny zabudowane budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz niezagospodarowane tereny 

aktywności gospodarczej. Punkty handlowo – usługowe i 

przystanki autobusowe w dalszej odległości.   

 
Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych według ewidencji 

gruntów i budynków: RV o powierzchni 0,0951 ha, RVI o powierzchni 

0,1423 ha. 

 

Zgodne z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

terenów położonych w obrębie miasta 

Sława, uchwalonym Uchwałą Rady 

miejskiej w Sławie Nr XIV/130/19 z 

dnia 29 października 2019 r., 

opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubuskiego z dnia 4 listopada 2019 r. 

poz. 2895, działka oznaczona 

numerem ewidencyjnym 441/5 

położona jest na terenie oznaczonym 

symbolem MNU/25 – przeznaczenie 

podstawowe – tereny zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej. 

 

195 000,00 zł 

brutto 

 

słownie: sto 

dziewięćdziesiąt pięć 

tysięcy złotych 

00/100 brutto 

Nieruchomość 

przeznaczona do zbycia z 

zasobu Skarbu Państwa w 

drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego 

STAROSTA WSCHOWSKI 

Plac Kosynierów 1c 

67-400 Wschowa 



Księga wieczysta 

prowadzona przez Sąd 

Rejonowy we Wschowie 

IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych numer 

ZG1W/00021509/3 

Działka numer 1656/5 

 

 jednostka ewidencyjna 

Wschowa – miasto 

0,0080 ha 

Działka o numerze 1656/5 zlokalizowana jest we wschodniej 

części miasta Wschowa. Działka jest niezabudowana, kształt 

regularny, zbliżony do prostokąta. Teren działki jest płaski, 

zachwaszczony, w części porośnięty trawą. Dojazd do 

nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni twardej 

ulepszonej. Otoczenie stanowią grunty zabudowane budynkami 

mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz budynek szpitalny. Punkty 

handlowo – usługowe i przystanki autobusowe w niewielkiej 

odległości.  Rejon lokalizacji nieruchomości wyposażony jest w 

sieć elektroenergetyczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. 

 
Oznaczenie użytku według ewidencji gruntów i budynków:  

B o powierzchni 0,0080 ha. 

 

Zgodne z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Wschowa i terenów 

funkcjonalnie z nim związanych 

zatwierdzonym Uchwałą Rady 

miejskiej we Wschowie Nr 

XX/166/08 z dnia 14 lutego 2008 r 

(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r., 

Nr 25, poz. 573), działka oznaczona 

numerem ewidencyjnym 1656/5 

położona jest na terenie oznaczonym 

symbolem  

B-52-MU – przeznaczonym pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; 

usługi centrotwórcze.  

14 000,00 zł 

brutto 

 

słownie: czternaście 

tysięcy złotych 

00/100 brutto 

Nieruchomość 

przeznaczona do zbycia z 

zasobu Skarbu Państwa w 

drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) mogą składać wnioski 

o jej nabycie w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj.: do 23 maja 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w terminie od 11 kwietnia 2022 roku do 1 maja 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu (II piętro), a także zamieszczono na stronach internetowych: 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa, http://wschowa.info/, https://www.facebook.com/Powiat-Wschowski-1069042266534842/ oraz Wykazy nieruchomości (2022 rok) | Biuletyn Informacji Publicznej - Lubuski Urząd Wojewódzki 

(lubuskie.uw.gov.pl). Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.  

Z up. STAROSTY 

Beata Szymańska 

Naczelnik Wydziału Geodezji, 

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

/podpisano elektronicznie/ 

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/rolnictwo_turystyka/wykazy-nieruchomosci-2022-rok
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/rolnictwo_turystyka/wykazy-nieruchomosci-2022-rok
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