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Srebrna 
Podkowa 
i Koperty 
Życia
Wojewoda dolnośląski 
Jarosław Obremski oraz  
starosta lubiński Adam Myrda 
uczestniczyli w otwarciu 
nowego skrzydła domu 
Senior+. 

Obydwa obiekty – tzw. 
stary i nowy Senior – łączą 
się w kształt podkowy, stąd 
nazwa: Centrum Senioral-
ne Srebrna Podkowa. Sta-
je się ono miejscem spotkań 
seniorów z całej gminy Wiń-
sko. Dzięki dofinansowaniu 

z PFRON gmina zakupiła 
nowego busa, którym dowo-
zi osoby starsze i z niepełno-
sprawnościami z odległych 
miejscowości do Wińska.

Gmina Wińsko zakupiła 
również  tzw. koperty życia. 

Był to pomysł powiatowej 
rady seniorów. Koperty są 
przeznaczone dla osób prze-
wlekle chorych, starszych, 
samotnych. Zawierają naj-
ważniejsze informacje o sta-
nie zdrowia, przyjmowanych 
lekach, alergiach na leki, kon-
takty do najbliższych, dane 
osobowe, w tym nr PESEL. 
Pakiet z takimi informacjami 
powinien być przechowywa-
ny w lodówce, czyli miejscu, 
które jest prawie w każdym 
domu i zarazem jest łatwo 
dostępne. 

WIŃSKO

ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  

www.winsko.pl

Zmiana powiatu 
coraz bliżej

Od lewej: wojewoda Jarosław 
Obremski i starosta 
Adam Myrda

 » Rozmowa z wójt Jolantą Krysowatą-Zielnicą

Po co gminie Wińsko 
zmiana powiatu z wołow-
skiego na lubiński? Co 
z tego będą mieli miesz-
kańcy?

Należy zacząć od tego, po 
co powiaty powstały (21 lat 
temu, po tzw. reformie Buz-
ka). Jako organizacje kilku 
gmin miały wyrównać ich 
szanse rozwojowe: te słab-
sze gospodarczo, społecz-
nie, edukacyjnie i te silniej-
sze miały rozwijać się rów-
nomiernie dzięki wspólne-
mu zarządzaniu niektóry-
mi aspektami naszego życia 
takimi jak drogi, szpitale czy 
szkolnictwo średnie. Dro-
gi, które łączą gminy, zosta-
ły powierzone powiatom, 
a te wewnątrz gmin – gmi-
nom. Lecznictwo na pozio-
mie szpitalnym – powiatom, 
a na poziomie podstawo-
wym (przychodnie POZ) – 
gminom. Szkolnictwo śred-
nie – powiatom, podstawo-
we i przedszkola – gminom. 
Poza tym jest jeszcze sze-
reg innych instytucji, któ-
re mają w nazwie „powiato-
we”, ale nie należą do powia-
tu, tylko się w nim znajdują. 
Bywa, że są współzarządza-
ne przez powiat i inną insty-
tucję wojewódzką lub cen-
tralną.

Drogi, szpitale i szkoły 
średnie to najważniejsze 
aspekty?

Tak. I tu od lat założenie 
wyrównywania szans roz-
wojowych kompletnie się nie 
sprawdza. Gmina Wińsko – 
jako najsłabsza gospodarczo, 
społecznie, edukacyjnie – od 
początku była ofiarą wiecz-
nego konfliktu Brzegu Dol-
nego i Wołowa. Należymy 
do tego powiatu tylko po to, 
by patrzeć, jak tamte dwie 
gminy dzielą miedzy sobą 
łupy, budują drogi, walczą, 
czyj szpital ważniejszy i któ-
re liceum ma istnieć. Na 

naszym terenie nie ma żad-
nej szkoły średniej, nie ma 
szpitala, ale – niestety –  są 
powiatowe drogi. W jakim 
są one stanie, każdy wie. 
Powiat nigdy nie liczył 
się z naszymi potrze-
bami. Jeśli remonto-
wał drogę, to tę, na 
której jemu zale-
żało, na odcin-
ku, który był 
jego kaprysem. 
A gmina Wiń-
sko pokornie 
się dokładała, 
żeby w ogóle 
coś robili.

Przykład – 
droga powia-
towa z Wińska 
przez Smogorzów, 
Smogorzówek w kie-
runku Wołowa cała 
wymaga solidnej prze-
budowy. Jeśli nie mamy na 
wszystko, powinniśmy robić 
to, co najważniejsze. Naj-
ważniejsza jest droga przez 
wieś, między domami. Nie 
pomagały prośby ani tłu-
maczenia. Ciężkie milio-
ny ze Skarbu Państwa i set-
ki tysięcy z budżetu powia-
tu i naszej gminy poszły na 
odcinek w szczerym polu. 
A Smogorzów i Smogorzó-
wek pęka dalej. I będzie 
pękał, bo powiat w budże-
cie na ten rok nie ma ani zło-
tówki na inwestycje drogo-
we. Do tego w tym szcze-
rym polu powstały mostki, 
które mogą udźwignąć 100 
ton. Po co taka rozrzutność?

Przypomnę tylko, że całą 
tę drogę można było wyre-
montować za 15 procent 
wartości. Włożyliśmy ją do 
naszego Programu Rewitali-
zacji. W 2016 roku prosiłam 
powiat, żeby złożyli wnio-
sek do programów rewita-
lizacyjnych o środki unij-
ne, bo tylko zarządca dro-
gi może ubiegać się o środ-
ki zewnętrzne. Obiecałam, 
że gmina Wińsko dołoży 
połowę do tych 15 procent. 

Odmó-
wili. A było 
to w czasach, kiedy jesz-
cze próbowaliśmy jakoś 
tę współpracę z powiatem 
wołowskim ułożyć.

Gmina wystąpiła ze spół-
ki PCM, którą tworzą 
te osławione dwa szpi-
tale, ZOL i przychodnia 
w Wołowie.

Za zgodą naszej rady 
odsprzedałam udziały (zale-
dwie 3,7 procent) pozosta-
łym samorządom. Ta spółka 
upadała, od kiedy powstała, 
i była sztucznie utrzymywa-
na przy życiu przez kolejne 
daniny wymuszane na gmi-
nach. Wołów z Brzegiem 
Dolnym walczył o domi-
nację w spółce, a Wińsko 
za to płaciło. Dla przykładu 
w ostatnim roku mieliśmy 
wpłacić na PCM 26 tysię-
cy złotych, według liczby 
udziałów. W połowie roku 
się okazało, że spółka potrze-

buje od 
nas 40 tysię-

cy, za za chwilę miało 
być 90 tysięcy. W końcu się 
okazało, że dług PCM na 
koniec roku to co najmniej 
4 miliony, co oznaczało, że 
musimy dopłacić około 160 
tysięcy. Wtedy się zbuntowa-
łam. Udziały odsprzedałam 
za 40 tysięcy, do tego doszło 
26 tys., których nie wpłaci-
liśmy i gmina była do przo-
du o 66 tysięcy. Te pieniądze 
przekazaliśmy naszemu SP 
ZOZ, na rozbudowę fizjote-
rapii. To źle?

W powiecie lubińskim 
będzie lepiej?

Na pewno, nie tylko dla-
tego, że gorzej być nie może. 
Powiat lubiński przekazuje 
gminom drogi do prowadze-
nia, nie pozbywając się ich 
własności, wraz z pieniędz-
mi na bieżące utrzymanie. 
Powiat lubiński przystępu-
jąc do inwestycji drogowych 

– a są to poważne remonty 
i przebudowy – pozostawia 
gminom decyzję, którą dro-
gę i na jakim odcinku robić.

A straszenie, że miesz-
kańcy gminy będą 
mieli wszędzie dale-
ko?

Teraz nie mają? 
Taka gmina. Pub-
liczny transport 
zbiorowy zosta-
nie rozciągnię-
ty z Lubina na 
teren naszej gmi-
ny, to oczywi-
ste. W Urzędzie 
Gminy powsta-

nie Punkt Obsługi 
Klienta Powiatowe-

go. Większość spraw 
załatwia się dziś przez 

Internet, więc ktoś, kto 
sobie z tym nie radzi, przy-

jedzie do tego punktu, gdzie 
będzie skaner, komputer 
i osoba, która się zna.

Księgi wieczyste dziś 
w wersji papierowej są już 
niepotrzebne. Notariusz 
sprawdza ich zawartość na 
specjalnej stronie interneto-
wej. Nie trzeba będzie maso-
wo wymieniać tablic i dowo-
dów rejestracyjnych ani 
dowodów osobistych, chy-
ba że minie ich termin waż-
ności. Do szkoły, do szpitala, 
na zastrzyk, na zakupy i do 
pracy jeździmy tam, gdzie 
nam pasuje. Przynależność 
do powiatu nie ma tu żad-
nego znaczenia. Każdy, kto 
twierdzi, że jest inaczej, kła-
mie lub został okłamany.

Wracając do pierwsze-
go pytania, co z tego będą 
mieli mieszkańcy?

To samo, co gmina: roz-
wój. Szansę na miejsca pracy 
i podatki od przedsiębiorstw 
dla gminy przy drogach, któ-
re nadają się do transportu 
towarów. Mając drogi, na 
resztę zarobimy sobie sami.
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Ferie 
na sportowo 
w GOSTiR!
Zbliżają się zimowe 
ferie, dlatego GOSTiR 
proponuje dzieciom 
z Gminy Wińsko, żeby 
czas wolny od 
szkolnych zajęć 
spędziły na sportowo.
W czasie gdy rodzice 
pracują, uczestnicy 
sportowych ferii będą 
wyginać swoje ciała, 
prężyć muskuły, 
a także robić własną 
koszulkę i trofeum 
sportowe. 
Zaplanowaliśmy 
również wyjazd na 
basen i lodowisko.
W całej tej sportowej 
gonitwie 
zaplanowaliśmy 
również to, że rodzice 
przed pracą będą 
mogli przywieźć 
dziecko na zajęcia i po 
południu spokojnie 
przyjechać i odebrać 
pociechę, nie martwiąc 
się o posiłki i opiekę 
nad swoim skarbem. 

Koła Gospodyń 
Wiejskich jak 
grzyby po deszczu
Białawy Wielkie – Czaplice, Baszyn, Przyborów,  Smogorzów 
Wielki, Piskorzyna i wiele innych sołectw ma nowe lub 
odnowione Koła Gospodyń Wiejskich. 

Wójt Gminy Wińsko 
Jolanta Krysowata-Zielnica 
zaprasza do współpracy oraz 
zawarcia stosownych umów 
i porozumień, aby Koła 

współpracowały z innymi 
organizacjami, sołectwami 
i gminą. Może to przynieść 
wiele dobra dla lokalnych 
społeczności.  

 Anna Dudek, prezes prężnego  Koła Gospodyń Wiejskich w Baszy-
nie, podczas jarmarku świątecznego

Odpady komunalne 
– nowe zasady, nowe stawki
 » W związku ze zmianami w Ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, 

Rada Gminy Wińsko uchwaliła nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. 

Nowością – wynikają-
cą z Ustawy – jest obo-
wiązkowa dla każ-

dego segregacja odpadów 
komunalnych. 

Od 1 lutego 2020 r. staw-
ka za odpady segregowa-
ne wynosi 20 zł od osoby 
w gospodarstwie domo-
wym. Osoby, które nie będą 
segregować odpadów, zapła-
cą aż 80 zł od osoby (stawka 
za odpady niesegregowa-
ne jest formą kary i stano-
wi czterokrotność stawki za 
odpady segregowane). 

Mieszkańcy (nie doty-
czy to wspólnot mieszka-
niowych), którzy zadeklaru-
ją utworzenie kompostow-
nika na bioodpady (reszt-
ki roślinne, żywność, liście, 
trawa i inne odpady bio-
degradowalne) będą pła-
cić mniej – dla nich stawka 
wynosić będzie 18 zł od oso-
by w gospodarstwie domo-
wym. 

W związku z tymi zmia-
nami mieszkańcy powin-
ni złożyć nową deklarację 

osobiście w Urzędzie Gmi-
ny (pok. nr 3), za pośredni-
ctwem poczty elektronicznej: 
i.buczak@winsko.pl lub za 
pośrednictwem elektronicz-
nej Platformy Usług Admi-
nistracji (ePUAP, dostępnej 
pod adresem www.epuap.
pl), w terminie od 23 stycz-
nia do 10 lutego 2020 r.

Śmieci zmieszane (któ-
rych nie da się wysegrego-
wać) będą odbierane dwa 

razy w miesiącu, odpady 
segregowane (szkło, plastik, 
metal, papier) raz w miesią-
cu. Gabaryty i elektrośmieci 
z miejsca zamieszkania – raz 
w roku (jesienią). 

Ponadto przypomina-
my, że w Wińsku, przy 
oczyszczalni ścieków, czyn-
ny jest PSZOK, gdzie w śro-
dy w godz. 13-17 i w soboty 
w godz. 10-14 można same-
mu odwozić tzw. duże gaba-

ryty oraz małe ilości gru-
zu z remontów domowych. 
Do PSZOK nie wolno przy-
wozić odpadów zbieranych 
w sposób selektywny (pla-
stik, szkło, papier), ponie-
waż odpady te są bezpośred-
nio odbierane z każdej nieru-
chomości. 

Natomiast firmy i przed-
siębiorstwa (np. budow-
lane, samochodowe), nie 
mogą nieodpłatnie odda-
wać odpadów komunal-
nychna PSZOK, ponieważ 
są zobowiązane do zawar-
cia indywidualnych umów 
na odbiór odpadów komu-
nalnych. 

Harmonogram wywo-
zu odpadów komunalnych, 
nowe stawki opłat za odpa-
dy komunalne oraz nowy 
wzór deklaracji dostępne 
na stronie www.winsko.pl, 
www.bip.winsko.pl 

Dodatkowe informa-
cje w sprawie opłat i odbio-
ru odpadów komunalnych 
można otrzymać pod nr. tel. 
71 380 42 33. 
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Urząd Gminy Wińsko szuka pracowników
Wójt Gminy Wińsko ogłasza konkurs na stanowiska:

pracownik ds. funduszy zewnętrznych,
pracownik ds. inwestycji.

Gwarantujemy stabilne warunki zatrudnienia 
i możliwość awansu. 

Oferty należy składać do dnia 17.02.2020 r.
Szczegóły znajdują się na stronie www.bip.winsko.pl 

w zakładce 
„Nabory na wolne stanowiska”.

W związku ze zmianą banku, który obsługuje Urząd Gminy 
i wszystkie gminne jednostki (najkorzystniejszą ofertę 
przedstawił Bank Spółdzielczy Żmigród i z nim została 
podpisana umowa na obsługę), informujemy, że zmieniły się 
numery kont bankowych. 

Dodatkowe informacje 
w Biurze Obsługi Klienta pod 
nr tel. 71 38 04 225 w godzi-
nach pracy Urzędu oraz na 
www.winsko.pl i www.win-
sko24.pl. 

Jednocześnie przypomi-
namy, że wszelkich opłat na 

rzecz gminy (podatki, odpa-
dy, opłaty za zaświadcze-
nia) można dokonywać kar-
tą płatniczą w Urzędzie Gmi-
ny (pok. nr 1). Takiej  możli-
wości nie ma dla opłat na 
rzecz jednostek gminy (np. 
za wodę).

Nowe numery kont 
w urzędach i instytucjach 
gminy Wińsko

URZĄD GMINY WIŃSKO

47 9598 0007 0100 0172 2001 0143 DOCHODY

39 9598 0007 0100 0172 2001 0190 WYDATKI

90 9598 0007 0100 0172 2001 0145 ODPADY

36 9598 0007 0100 0172 2001 0147 DEPOZYTY

JEDNOSTKI GMINY

93 9598 0007 0158 2640 2001 0013 GOPS – DOCHODY

07 9598 0007 0158 2640 2001 0009 GOPS – WYDATKI

97 9598 0007 0100 0941 2001 0101

ZGKiM – RACHUNEK 
PODSTAWOWY (za ścieki 

i wodę płacimy na 
indywidualne konta, 
podane na każdym 

rachunku)

53 9598 0007 0158 2552 2001 0004
GOK – RACHUNEK 

PODSTAWOWY

GOSTiR

78 9598 0007 0159 1219 2001 0001 RACHUNEK PODSTAWOWY

ŻŁOBEK

16 9598 0007 0159 1222 2001 0001 RACHUNEK PODSTAWOWY

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

06 9598 0007 0159 1235 2001 0001 RACHUNEK PODSTAWOWY

22 9598 0007 0159 1235 2001 0004 DOCHODY WŁASNE

SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁĘBOWICACH

31 9598 0007 0159 1251 2001 0001 RACHUNEK PODSTAWOWY

47 9598 0007 0159 1251 2001 0004 DOCHODY WŁASNE

SZKOŁA PODSTAWOWA W ORZESZKOWIE

21 9598 0007 0159 1264 2001 0001 RACHUNEK PODSTAWOWY

10 9598 0007 0159 1264 2001 0005 DOCHODY WŁASNE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZELOWIE

47 9598 0007 0100 0909 2001 0101 RACHUNEK PODSTAWOWY

63 9598 0007 0100 0909 2001 0104 DOCHODY WŁASNE

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŃSKU

93 9598 0007 0159 1248 2001 0001 RACHUNEK PODSTAWOWY

12 9598 0007 0159 1248 2001 0004
DOCHODY WŁASNE 

- STOŁÓWKA

Największy przetarg na działki inwestycyjne
Gmina Wińsko przygotowuje się do sprzedaży nieruchomości na cele inwestycyjne, w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego. Przetarg odbędzie się 14 lutego 2020 r.

Oferujemy 7 działek 
o łącznej powierzchni bli-
sko 16 ha, przy drodze kra-
jowej 36, na trasie od Lubi-
na, z dostępem do oczysz-
czalni ścieków i studni głębi-
nowej (osobnej, na cele prze-
mysłu). Działki znajdują się 
w podstrefie Legnickiej Spe-
cjalnej Strefy Inwestycyjnej. 

Szczegóły oferty znajdu-
ją się na stronach winsko.pl 
i bip.winsko.pl (ogłoszenia 
o numerach od 65 do 71), 
a na stronie winsko24.pl 
można obejrzeć film doty-
czący tych nieruchomości. 

 » Od 1 kwietnia tego roku będzie 10 miejsc w żłobku w Głębowicach. Do tego czasu 
przygotowane zostaną sale dla dzieci i przeprowadzony remont kuchni, jadalni oraz 
łazienek. Budynek będzie dostosowany do potrzeb dzieci poniżej trzeciego roku życia 
oraz osób niepełnosprawnych, a obok powstanie plac zabaw. 

Projekt „Dolnoślą-
skie żłobki II” reali-
zowany jest ze środ-

ków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Liderem 
projektu jest samorząd 
Województwa Dolnoślą-
skiego, a realizatorami 
Dolnośląski Ośrodek Poli-
tyki Społecznej w partner-
stwie z gminami: Długołę-
ka, Brzeg Dolny, Kłodzko, 
Gromadka, Wińsko, Lądek 
Zdrój i Oleśnica. 

Celem projektu jest 
aktywizacja zawodowa 
rodziców lub opiekunów 
prawnych powracających 
na rynek pracy po prze-
rwie związanej z narodzi-
nami dziecka. Natomiast 
w Wińsku, w tzw. Małej 
Szkole, realizowany jest 
projekt „Nowe miejsca 
opieki nad dziećmi do lat 
3 w Gminie Wińsko szan-
są na wzrost zatrudnienia 
wśród rodziców”, współ-

finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-

twa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020 (Działanie 8.4 
Godzenie życia zawodowe-
go i prywatnego, w okresie 
od 2019-12-01 do 2022-
02-28). Tutaj także przy-
gotowywane są specjali-
styczne gabinety, kupowa-
ne pomoce dydaktyczne 
i organizowany plac zabaw.

Przypomnijmy, że zakup 
Małej Szkoły i jej remont był 
możliwy dzięki dofinanso-
waniu ze środków Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej z programu 
Maluch+. 

Projekt obejmuje utwo-
rzenie 25 miejsc żłobko-
wych od 1 marca br. Mogą 
je zająć dzieci rodziców 

pracujących oraz osób 
przebywających na urlopie 
macierzyńskim/rodziciel-
skim i sprawujących opie-
kę nad dziećmi w wieku do 
lat trzech.

Rekrutacja do nowych 
żłobków potrwa od 1 do 
27 lutego 2020 r. Harmo-
nogram  rekrutacji wraz 
z dokumentami jest dostęp-
ny na stronie www.wins-
ko.pl w zakładce „Projekty/
projekty unijne”. Informa-
cji udzielają także pracowni-
ce Urzędu Gminy Wińsko: 
Monika Myrdzio (tel. 71 380 
42 07) i Agata Mazur (tel. 71 
380 42 08). Zapraszamy tak-
że do siedziby Urzędu: pl. 
Wolności 2, pokój nr 17.

Trwa rekrutacja do nowych żłobków 
w Głębowicach i Wińsku
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 Urząd Gminy Wińsko – ul. Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, woj. dolnośląskie 
 Tel. 71 38 04 200  Fax. 71 38 98 366   NIP: 917-11-60-904  REGON: 000542008

Z ogłoszeniami dotyczącymi nieruchomości można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wińsko. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 i pod nr. tel. 71 38 04 229.
Ogłoszenia podane są na stronach internetowych www.winsko.pl,w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowościach oraz w  gazecie „Wiadomości Lubińskie”.

Nr konta, na które należy wpłać wadium: Gmina Wińsko PKO BP 07 1020 5226 0000 6602 0527 6458. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

www.winsko.pl

Wykaz Wójta Gminy Wińsko
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany 

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. 
w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie

zagospodarowania Forma sprzedaży Cena
wywoławcza Termin zapłaty Uchwała Rady 

Gminy

1 Krzelów WR1L/00024049/0 244/11 0,0329 Zabudowana budynkiem mieszkalno-gospo-
darczym Oznaczona jako MP Ustny przetarg 

nieograniczony

35.000,00 Przed zawarciem 
aktu notarialnego

Nr XIII/122/2019 
z dnia 25.09.2019 r.

2 Stryjno WR1L/00024264/3 48 2,7690 Grunty orne – V,
pastwiska trwałe IV i VI, nieużytki, lasy

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego 55.000,00 Nr XV/130/2015 

z dnia 27.11.2015 r.
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 

2204 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin złożenia ofert, który przypada od 30 stycznia do 15 marca 2020 r. 

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze DRUGIEGO przetargu ustnego ograniczonego 

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr 
działki

Pow. 
w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Wysokość i termin wnie-

sienia wadium Cena Termin 
zapłaty

Termin zgłaszania 
udziału w przetargu

Data i miejsce 
przetargu

1 Moczydlnica 
Klasztorna WR1L/00046835/7 190/2 0,1186 Grunty zadrzewione i zakrzaczo-

ne na użytkach rolnych
Brak planu zagospodarowa-

nia przestrzennego
4.000,00 zł

do dnia 02.03.2020 r. 16.500,00 Przed zawarciem ak-
tu notarialnego

05.03.2020 r. 
do godz. 15.00 

09.03.2020 r. pokój 
nr 14, godz. 11.00

 Wykaz Wójta  Gminy Wińsko
w sprawie podania do publicznej  wiadomości wykazu nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do dzierżawy

Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. ha Opis nieruchomości Forma  dzierżawy Czynsz w zł Termin wnoszenia opłat

Wińsko WR1L/00036338/0 680/2 0,2009 Ps VI – 0,1325 Lzr Ps VI – 0,0684 Przetarg nieograniczony 71,80 do 30 września każdego roku

Wójt Gminy Wińsko
informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości przeznaczonej 

do najmu, położonej na terenie gminy Wińsko
Adres Księga wieczysta Powierzchnia użytkowa w m2 Miesięczny czynsz najmu Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość

wadium
 Wińsko, pl. Wolności 13 WR1L/00025340/7 4,75 42,75 zł + VAT 03.03.2020 r., godz. 10.00 28.02.2020 r. 10,00 zł

Wyciąg z ogłoszeń Wójta Gminy Wińsko
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze DRUGIEGO przetargu ustnego nieograniczonego 

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr 
działki

Pow. 
w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Wysokość i termin wnie-

sienia  wadium Cena Termin zapłaty Data i miejsce 
przetargu

1. Boraszyce Małe WR1L/00024417/1 69 0,0556 Zurbanizowane tereny nie-
zabudowane

Brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego

400 złotych do dnia 
02.03.2020 r. 2.500,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

05.03.2020 r., pokój 
nr 14, godz. 11.00

2. Boraszyce Małe WR1L/00029752/6 70 0,0441 Zurbanizowane tereny nie-
zabudowane

200 złotych do dnia 
02.03.2020 r. 2.000,00 05.03.2020 r., pokój 

|nr 14, godz. 11.00

3. Boraszyce Małe WR1L/00024414/0 71 0,3491 Zurbanizowane tereny nie-
zabudowane

2.000 złotych do dnia 
02.03.2020 r. 12.000,00 05.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 11.00

4. Smogorzówek WR1L/00024290/4 147/7 0,4908 Użytki kopalne 2.000 złotych do dnia 
02.03.2020 r. 13.000,00 06.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 11.00

5. Smogorzówek WR1L/00024287/0 77 0,6418 Użytki kopalne 3.000 złotych do dnia 
02.03.2020 r. 17.000,00 06.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 11.00

6. Smogorzówek WR1L/00024288/7 79 0,9193 Użytki kopalne 4.000 złotych do dnia 
02.03.2020 r. 24.000,00 06.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 11.00

7. Rajczyn WR1L/00024487/2 187/4 1,16 Łąki trwałe nieużytki 5.000 złotych do dnia 
02.03.2020 r. 30.000,00 06.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 13.00

 Wyciąg z ogłoszeń Wójta Gminy Wińsko
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze TRZECIEGO przetargu ustnego nieograniczonego 

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr 
działki Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie 

zagospodarowania
Wysokość i termin 
wniesienia wadium Cena Termin zapłaty Dzień, godzina przetar-

gu oraz miejsce 

1 Morzyna WR1L/00024449/4 113 0,2029 Grunty orne RV

Brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego

500 zł do dnia 
06.03.2020 r. 5.000,00

Przed zawarciem aktu 
notarialnego

10.03.2020 r., pokój 
nr 14, godz. 11.00

2 Morzyna WR1L/00024450/4 58 0,4349 Zurbanizowane tereny niezabudowane, pa-
stwiska trwałe, grunty orne 

5.000 zł do dnia 
06.03.2020 r. 48.500,00 10.03.2020 r., pokój 

nr 12, godz. 11.00

3 Morzyna WR1L/00024446/3 123 0,2635 Grunty orne 2.000 zł do dnia 
06.03.2020 r. 15.000,00 10.03.2020 r., pokój

nr 14, godz. 11.00

4 Głębowice WR1L/00024261/2 257 1,10 Bz 5.000 zł do dnia 
06,03.2020 r. 28.000,00 10.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 14.00

5 Wyszęcice WR1L/00024403/0 89 0,2219 Pastwiska trwałe, grunty orne 500 zł do dnia 
06.03.2020 r. 5.000,00 11.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 11.00

6 Wyszęcice WR1L/00029774/6 321 0,1682  K 5000 zł do dnia 
06.03.2020 r. 26.000,00 11.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 11.00

7 Orzeszków WR1L/00029813/2 580/2 0,1709 Grunty orne 4.000 zł do dnia 
06.03.2020 r. dnia 24.000,00 11.03.2020 r., pokój

nr 14, godz. 13.00

8 Moczydlnica
Klasztorna WR1L/00025357/9 42/4 0,1047 Grunty orne 1.000 zł do dnia 

09.03.2020 r. 9.000,00 12.03.2020 r., pokój 
nr 14, godz. 11.00

9 Piskorzyna WR1L/00026278/8 602 1,28  Grunty orne 5.000 zł do dnia 
09.03.2020 r. 30.000,00 12.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 13.00

10 Buszkowice Małe WR1L/00024067/2 110/2 0,9617 Lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone. Pa-
stwiska trwałe, grunty orne, nieużytki

5.000 zł do dnia 
09.03.2020 r. 32.000,00 12.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 15.00

11 Budków WR1L/00024495/1 63 0,5400 Nieużytki 2.000 zł do dnia 
09.03.2020 r. 11.000,00 13.03.2020 r. pokój 

nr 14 godz. 11.00

12 Kozowo WR1L/00036094/7 92/2 0,2608 Grunty orne –  RVI 2.000 zł do dnia 
09.03.2020 r. 12.000,00 13.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 12.00

13 Smogorzów Wielki WR1L/00036078/9 112 0,05 Łąki trwałe III 500 zł do dnia 
09.03.2020 r. 4.000,00 13.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 13.00

14 Smogorzów Wielki WR1L/0003626270/2 292 1,74 Rola – IIIb, IVb, V 5.000 zł do dnia 
09.032020 r. 45.000,00 13.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 13.00

17 Smogorzów Wielki WR1L/00026271/9 107 0,11  Pastwiska trwałe – III 500 zł do dnia 
09.032020 r. 3000,00 13.03.2020 r. pokój 

nr 14 godz., 13.00

18 Grzeszyn WR1L/00024458/0 92 0,4389 Grunty zadrzewienia – R IVb oraz nieużytki 2.000 zł do dnia 
02.03.2020 r. 12.000,00 10.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 12.00

19 Dąbie WR1L/0024268/1 128 0,8159 Grunty orne – IVb i V 5.000 zł do dnia 
02.03.2020 r. 47.000,00 10.03.2020 r., pokój 

nr 14, godz. 13.00


