
ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 6 lipca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości oznaczonych 
numerami działek: 19 położonej w obrębie Czyżówek,  522 i 289 położonych w obrębie Leszno Górne, 296/1 

położonej w obrębie Przylaski, 253/3 położonej w obrębie Brzeźnica, 2065/6 położonej w obrębie Żagań, 
584/3 położonej w obrębie 3 Szprotawa 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 11 ust. 2 , art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę Staroście Żagańskiemu na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 
nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej:  

1) 081004_5, Iłowa - obszar wiejski, obręb Czyżówek, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 19 o pow. 
0,36 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta o numerze ZG1G/00059643/5; 

2) 081007_5, Szprotawa - obszar wiejski, obręb Leszno Górne, oznaczonych numerami ewidencyjnymi  działek: 
522 o pow. 0,0554 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta o numerze ZG1G/00044461/7 i 289 o pow. 
0,3479 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta o numerze ZG1G/00052389/7; 

3) 081003_2, Brzeźnica, obręb Przylaski, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 296/1  o pow. 0,08 ha, dla 
której urządzona jest księga wieczysta o numerze ZG1G/00052110/1 i obręb 0001 Brzeźnica, oznaczonej 
numerem ewidencyjnym działki 253/3 o pow. 0,07 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta o numerze 
ZG1G/00052172/3; 

4) 081002_1, Żagań, obręb 3 Żagań, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2065/6  o pow. 0,0880 ha, dla 
której urządzona jest księga wieczysta o numerze ZG1G/00035667/5; 

5) 081007_4, Szprotawa - Miasto, obręb 3 Szprotawa, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 584/3 o pow. 
0,2120 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta o numerze ZG1G/00051886/4. 

§ 2. Zbycie nieruchomości, o których mowa w § 1 nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

§ 3. Zarządzenie nie obejmuje wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości opisanych w § 1 w drodze rokowań.  

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Staroście Żagańskiemu wykonującemu zadanie z zakresu 
administracji rządowej. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 8. Zarządzenie traci moc po upływie 2 lat od dnia podpisania.         

 

  
 

Wojewoda Lubuski 
 
 

Władysław Dajczak 

 
1) Zmiany ogłoszono w Dz.  U. z 2020 r. poz. 284. 




