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Lokal wyborczy 
w Przyborowie, a nie 
w Buszkowicach Małych
Mieszkańcy miejscowości: Przyborów, 
Buszkowice Małe, Budków, Dąbie, 
Iwno, którzy w wyborach 
samorządowych 
i europarlamentarnych głosowali 
w świetlicy wiejskiej w Buszkowicach 
Małych, w wyborach parlamentarnych  
13 października będą głosować 
w świetlicy wiejskiej w Przyborowie.  
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji 
Wyborczej wprowadzona postano-
wieniem nr 610/2019 Komisarza 
Wyborczego we Wrocławiu II, zwią-
zana jest z ograniczeniem możliwości 
wykorzystania świetlicy w Buszkowi-
cach Małych (konflikt ze współwłaś-
cicielem nieruchomości) oraz zakoń-
czeniem remontu świetlicy w Przybo-
rowie.
INFORMUJEMY I PRZYPOMINAMY:
Głosowanie w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się 
dnia 13 października 2019 r. w godz. 
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Nowy bus dla osób 
niepełnosprawnych 
Gmina Wińsko pozyskała 80 tys. 
złotych dofinansowania na zakup 
nowego mikrobusa, który będzie 
służył seniorom. Do końca tego roku 
zostanie uruchomiony kolejny dom 
Senior+ (w podwórku obecnego 
trwa przebudowa i adaptacja 
istniejących tam budynków). Tym 
samym, dzięki środkom 
z Ministerstwa Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej,  liczba 
uczestników zwiększy się z 15 
do 30 osób. Władzom gminy zależy, 
żeby osoby starsze 
z niepełnosprawnościami, mogły 
dojeżdżać właśnie takim busem, 
z położonych dalej od Wińska 
wiosek. Środki pochodzą z PFRON, 
z  programu „wyrównywania różnic 
między regionami III”. Stanowią one 
50 proc. kosztów zakupu nowego 
busa. Nabór do nowego Seniora+ 
rozpocznie się w październiku. Już 
teraz osoby zainteresowane mogą 
kontaktować się w tej sprawie 
z GOPS w Wińsku.

Nowe lampy uliczne
Aż 8 firm złożyło swoje oferty 
w przetargu na nowe oświetlenie 
solarne w gminie Wińsko. Tym 
samym niebawem zniknie 50 
„czarnych plam” z naszego terenu.
Ponadto Tauron, jako firma 
obsługująca gminę, zamontuje 30 
nowych dowieszek na istniejących 
słupach i zbuduje nowe oświetlenie 
(tradycyjne) na osiedlu w Małowicach 
wg projektu sfinansowanego kilka 
lat temu z Funduszu Sołeckiego. 
Dalsza rozbudowa oświetlenia, 
uzgodniona z sołtysami, planowana 
jest na przyszły rok. Termin 
wykonania tegorocznego planu 
rozbudowy świetlenia ulicznego na 
terenie gminy Wińsko to 30.11.2019 r.

www.winsko.pl

WAŻNE

 »Uroczystą mszą świętą rozpoczęły się dożynki gminne i parafialne w Konarach, które w tym roku przebiegały 
pod hasłem „Dożynki chlebem, miodem i jabłkiem pachnące”. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii 
w Moczydlnicy Klasztornej ks. Jan Sienkiewicz, a gościem honorowym był wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

W Konarach władze 
powiatu lubińskie-
go reprezentowała 

przewodnicząca rady Jadwi-
ga Musiał, a wołowskiego – 
starosta Janusz Dziarski. 
Licznie pojawili się miesz-
kańcy gminy Wińsko, któ-
rzy przygotowali rekordo-
wą liczbę wieńców i koszy 
z aż 18 sołectw. Całą impre-
zę poprowadziła redak-
tor Małgorzata Majeran-
-Kokott, natomiast orga-
nizacją dożynek zajęli się: 
GOK Wińsko, Sołectwo 
Konary i Stowarzyszenie 
Aktywne Sołectwo Kona-
ry – pierwsza cukrownia na 
świecie i parafia Moczyd-
lnica Klasztorna. Jedyną 
osobą, która była w stanie 
spiąć wszystkie działania 
i doprowadzić do szczęś-
liwego zakończenia zaba-
wy, była sołtys Konar i rad-
na tego okręgu Agniesz-
ka Karasińska. Starostami 
dożynek byli Magdalena 
Szurlej z Boraszyc Małych 
i Andrzej Kauf z Moczyd-
lnicy Klasztornej.

Na początku wójt przywi-
tała wojewodę, wywołując 
najpierw ze sceny mieszkań-
ców konkretnych sołectw: 

– Czy są z nami miesz-
kańcy Węgrzc, Boraszyc 
Małych, Słupa, Stryjna, 
Brzózki, Głębowic, Rogów-
ka, Biaław i Biaław Wiel-
kich? Skorą są, to proszę 
o oklaski. Dla naszego goś-

cia! Otóż za pośrednictwem 
pana wojewody otrzymali-
śmy blisko 10 milionów zł. 
z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, i to już w pierw-
szym rozdaniu. Dotąd sko-
rzystaliśmy ze wszystkich 
możliwych programów rzą-
dowych. Dla seniorów, dzie-
ci, szkół, młodych rodziców, 
sportowców. Teraz mamy 
nadzieję na dom dla niepeł-
nosprawnych i jeszcze dwa 
boiska przyszkolne. Złożyli-
śmy także wnioski na dwie 
kolejne drogi w drugi rozda-
niu.

– Nie zamierzam was 
hamować – zażartował 
ze sceny wojewoda Paweł 

Hreniak. – Chociaż sku-
teczność w pozyskiwa-
niu środków i tak już 
macie imponującą. Ser-
ce rośnie jak patrzę na 
działania waszej gmi-
ny, która jest rekordzistą 
na całym Dolnym Ślą-
sku. Proszę sobie porów-
nać: 169 gmin, 30 powia-
tów, tyle milionów mie-
szańców, a taka nieduża 
gmina, jaką jest Wińsko, 
stoi w czołówce wśród 
wszystkich samorządów. 
To wszystko świadczy bar-
dzo dobrze o mieszkań-
cach, którzy tu mieszka-
ją, dobrze świadczy o pani 
wójt, a także o urzędni-
kach, którzy przygotowują 
wszystkie wnioski. Zawsze 
będę wspierać takie słusz-
ne ambicje – dodał Hre-
niak.

Nie pozostała mu dłużna 
wójt: – Aż nam będzie szko-
da oddać pana do tego Sej-
mu, chociaż jeśli będzie pan 
takim posłem, ja jest woje-
wodą, to jestem o nas spo-
kojna. 

Tradycyjnie podczas 
dożynek wybrano naj-
piękniejsze kosze i wieńce. 
W kategorii koszy pierwsze 
miejsce zajęło sołectwo Słup 

i Bora-
szyce Małe, 
miejsce drugie przypad-
ło Wyszęcicom, zaś trze-
cie – Grzeszynowi. Z kolei 
tytuł najpiękniejszego wień-
ca dożynkowego przy-
padł Jakubikowicom, dru-
gie miejsce zajęło Iwno, 
a trzecie Krzelów. Wszyscy 
nagrodzeni i biorący udział 
w obu kategoriach otrzyma-
li bony zakupowe do Galerii 
Cuprum Arena w Lubinie 
o wartości 1000, 500, 300 
i 200 zł.

Atrakcje sportowe z przy-
mrużeniem oka zapewnił 
Gminny Ośrodek Sportu, 
Turystki i Rekreacji w Wiń-
sku. Przeprowadzono m.in. 
zawody w prowadzeniu 
taczki, skokach w worku, 
czy przeciąganiu liny. 

Nagrodę specjalną za 
całość pracy dla społecz-
ności lokalnej gminy Wiń-

sko i stowarzyszenia soł-
tysów odebrał z rąk woje-
wody Pawła Hreniaka pre-
zes senior Ryszard Bielecki 
z Boraszyc Wielkich.

Na scenie zaprezento-
wały się zespoły muzycz-
ne Harfa, Głębowiczanie, 
Sobinianie oraz Gramy 
i Śpiewamy. Wystąpiła tak-
że dolnośląska grupa rapo-
wa Zespół G3, a także for-
macja Summer. Po zacho-
dzie słońca, kiedy tempera-
tura powietrza już znacznie 
spadła, atmosferę rozgrza-

ły tancerki zumby, pro-
wadzone przez Bar-

barę Maślejak. 
Dziewczyny jak 

zwykle wpra-
wiły gości 
w zachwyt 
i wznieciły 
moc emo-
cji. Stoły 
uginały się 
pod cięża-
rem przy-

gotowanych 
smakołyków. 

Przybyli goście 
mogli spróbować 

m.in. pieczonej kaczki, 
potraw z grilla, a także regio-
nalnych wyrobów takich jak 
chociażby miody czy owo-
cowe przetwory.

Zgodnie ze zwyczajem 
polegającym na tym, że 
kolejne dożynki gminne są 
organizowane tam, skąd 
pochodzi zwycięski wie-
niec, w 2020 roku powinny 
się one odbyć w maleńkich 
Jakubikowicach. Zwycięski 
kosz natomiast został zro-
biony wspólnie przez dwa 
równie malutkie sołectwa: 
Boraszyce Małe i Słup. Na 
mapie w trójkącie między 
tymi trzema miejscowościa-
mi znajduje się Zalew Słup. 
Stąd pomysł, żeby przy-
szłoroczne dożynki odbyły 
się właśnie tam, nad wodą. 
Został on przez zebranych 
przyjęty entuzjastycznie. 
Zatem do zobaczenia za rok 
nad Zalewem!

Chlebem, miodem 
i jabłkiem pachnące… 



19 września 2019II WIŃSKO

Konsultacje 
w sprawie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Z radością informujemy, że gmina Wińsko przystąpiła do projektu Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego, w ramach którego zostaną przeprowadzone pogłębione konsultacje społeczne z mieszkańcami. Będą one dotyczyć sporządzanego 
nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wińsko. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Celem konsultacji jest poznanie szerokiej opinii mieszkańców w zakresie rozwoju przestrzennego naszej gminy. W tym celu zaplanowaliśmy m.in.: mobilny spacer badawczy (wycieczka po gminie), warsztaty przyszłościowe, spotkania z mieszkańca-
mi w punktach konsultacyjnych w sołectwach, wywiady indywidualne oraz badanie ankietą internetową. Zebrane podczas spotkań uwagi, spostrzeżenia, komentarze wszystkich uczestników konsultacji społecznych zostaną poddane analizie i wy-

korzystane do opracowania nowego SUiKZP Gminy Wińsko.
O datach zaplanowanych konsultacji będziemy informować poprzez plakaty, ulotki, zaproszenia, informację na stronie internetowej gminy http://www.winsko.pl/ oraz w mediach społecznościowych. Poniżej prezentujemy zarys harmonogramu 

wspólnych prac. 

LP Technika konsultacji Ilość edycji Okres realizacji 

1 Mobilny spacer badawczy 1 październik 2019

2 Warsztaty przyszłościowe 1 października/listopad 2019

3 Punkt konsultacyjny w 12 lokalizacjach październik – grudzień 2019

4 Wywiad indywidulane 5 listopad – grudzień 2019

5 Badanie ankietą internetową 1 grudzień 2019 – styczeń 2020

Więcej informacji na stronie: http://szkolaplanowania.pl/ i www.winsko.pl 

 » Zakończył się kolejny 
etap modernizacji stadionu 
w Wińsku. Pierwszy został 
przeprowadzony 
z dofinansowaniem 
Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Dzięki środom 
unijnym powiększono 
boisko trawiaste, 
zbudowano bieżnię, 
skocznię oraz studnię do 
niezależnego od sieci 
wodociągowej podlewani 
boiska. Ponadto obiekt 
został doświetlony, objęty 
monitoringiem oraz 
w całości ogrodzony.

Końca dobiegł także remont stare-
go Domu Kultury, w którym 
już ma siedzibę GOSTiR. 

Pozostało jeszcze urządzenie obiek-
tu wewnątrz, podobnie jak szatni 
na stadionie. Będzie to możliwe 
dzięki unijnemu wsparciu (RPO – 
Rewitalizacja).

Trwają prace w nowym domu 
Senior +, który wraz z już istnieją-
cym, utworzy centrum senioralne 
„Srebrna Podkowa” przy ul. Piłsudskie-
go w Wińsku. 

Ekipy budowlane pracują w tzw. 
Małej Szkole, gdzie powstaje tzw. Duży 
Żłobek. W przyszłym roku liczbę miejsc 
w Publicznym Żłobku „Wyspa Skarbów” 
powiększy się dwukrotnie.

Trwa rekultywacja terenu i budowa 
placu zabaw w Moczydlnicy Klasztor-
nej (Odnowa Wsi Dolnośląskiej UMWD)

Do użytku została oddana droga 
Rudawa – Stryjno (dofinansowanie ze 
środków Województwa Dolnośląskiego 
FOGRiL). 

Trwają odbiory końcowe i urządzanie 
7 świetlic (4 nowych i 3 przebudowanych) 
współfinansowanych ze środków unij-
nych PROW, w ramach projektu „Aka-
demia Sztuk Prowincjonalnych ASP”.

W gminie praca wre… 

Pierwszy etap renowacji 
zabytkowego cmentarza 
żydowskiego w Wińsku 
został zakończony. 
Dofinansowany został ze 
środków unijnych PROW. Wińsko

Wińsko

Rudawa

Konary

Moczydlnica
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Narodowe Czytanie 
„Dobrej Pani”
Każdy, kto przykładał się do lektur szkolnych wie, że dobra pani, 
czyli tytułowa bohaterka noweli Elizy Orzeszkowej, tak 
naprawdę była bardzo złą panią. A kto się nie przykładał, ten 
mógł się o tym dowiedzieć podczas tegorocznej edycji 
Narodowego Czytania, organizowanego w GOK przez bibliotekę 
publiczną w Wińsku pod kierunkiem Teresy Lewandowskiej. 

W akcji Narodowego 
Czytania uczestniczyli m.in. 
uczniowie z klasy ósmej 
oraz panie z Domu Senior+ 
w Wińsku. 

Kolejne fragmenty utwo-
ru czytali: wójt Jolanta Kry-
sowata-Zielnica , sekre-
tarz Aneta Niewiarowska, 
dyrektorzy szkół podstawo-
wych w Orzeszkowie i Wiń-
sku Dariusz Kucner i Dariusz 
Łeśko, ks. Bartłomiej Suwa-

da, kierownik GOPS Sabi-
na Baryluk, bibliotekarki : 
Teresa Lewandowska i Anna 
Podbucka, uczennice Szko-
ły Podstawowej w Wińsku 
Laura Adamska, Zuzanna 
Grześkowiak, Natalia Osow-
ska, Magdalena Dobrzań-
ska i Julia Kowalska. Dom 
Senior+ reprezentowała nato-
miast Czesława Włosek, któ-
ra wszystkich poruszyła swo-
ją interpretacją lektury. 

W miejsce Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku powstała odrębna szkoła podstawowa i przedszkole samorządowe

Dzięki dofinansowaniu 
z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w ramach pro-
gramu „Posiłek w szkole 
i w domu” udało się wyre-
montować i wyposażyć 
kuchnię i jadalnię w Wiń-
sku. Stołówka obsługu-
je wszystkie szkoły, przed-
szkola, żłobki i Senior+

Również dzięki rządo-
wemu wsparciu (tym razem 
z Ministerstwa Zdrowia) 
w szkole w Wińsku działa 
gabinet dentystyczny, z któ-
rego mogą korzystać wszy-
scy uczniowie z terenu gmi-
ny, a także gabinet terapii 
sensorycznej i biofeedback

Przy szkołach w Orzesz-
kowie i Krzelowie powsta-
ją Otwarte Strefy Aktyw-
ności (OSA), czyli przestrze-
nie otwarte dla wszystkich 
mieszkańców (dzieci, doro-
słych i seniorów). Przed 
rokiem podobne strefy 
powstały też w Głębowi-
cach i Wińsku. OSA są dofi-
nansowane przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki.

Pracami placówek gmi-
ny Wińsko pokierują nowi 
dyrektorzy:
  Dariusz Łeśko – 

dyrektor w Szkole Podsta-
wowej w Wińsku

  Maria Mosiek – 
dyrektor Przedszkola Samo-
rządowego w Wińsku
  Dariusz Kucner 

– dyrektor w Szko-
le Podstawowej im. 

Ja n a  M a rk i ew ic z a 
w Orzeszkowie
 Katarzyna Szot – 

dyrektor w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Adama de 
Garnier w Głębowicach

 » Blisko 10 mln złotych dofinansowania 
otrzymała gmina Wińsko z rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych. Środki te 
pozwolą wyremontować, a tym samym 
poprawić bezpieczeństwo kilku ważnych 
dróg znajdujących się na terenie gminy. 
Prace budowlane rozpoczną się jeszcze 
w tym roku. Na tym jednak miejscowi 
samorządowcy nie zamierzają poprzestać. 
Już zostały złożone kolejne wnioski na 
dotacje dotyczące przyszłorocznych 
inwestycji drogowych.

Nowy program rządowy 
Fundusz Dróg Samo-
rządowych dotyczy tyl-

ko gmin i powiatów. W odróż-
nieniu od lat poprzednich tym 
razem nie ma ograniczeń co 
do ilości zgłaszanych dróg do 
remontu. Limitem jest jedynie 
wartość. Pamiętać przy tym 
należy, że gminy mogą składać 
wnioski tylko na drogi gminne, 
a powiaty na drogi powiatowe.

Wińsko, jako gmina, 
może więc starać się o pienią-
dze wyłącznie na drogi gmin-
ne, które dodatkowo spełnia-
ją inne warunki. W krótkim 
czasie udało się skompletować 
dokumentację i złożyć wnioski 
na następujące drogi:

Rogówek – od drogi krajo-
wej nr 36 do wsi i dalej drogą 

gminną do Wińska do ul. Rol-
nej i Dębowej i dalej do DK36 
na wysokości cmentarza (ul. 
Rawicka). Tym samym zmniej-
szony zostanie ruch lokal-
ny z najbardziej niebezpiecz-
nego odcinka krajowej „36”. 
Przy okazji część nowych dzia-
łek budowlanych w Wińsku 
będzie uzbrojona.

Stryjno przez wieś 
(wewnątrz terenu zabudowa-
nego) wraz z wjazdem przez 
mostek, który do końca roku 
miał być zamknięty dla ruchu 
ze względu na zły stan tech-
niczny (zagrożenie katastrofą 
budowlaną).

Stryjno – Brzózka – Brzóz-
ka – Głębowice – skraca o pra-
wie połowę dystans z siedzibą 
gminy, pozwala pominąć zde-

wastowane drogi powiatowe, 
a przede wszystkim umożliwia 
gościom, coraz liczniejszym 
turystom i pielgrzymom, dotar-
cie do Garnierówki (wspaniale 
odnawianego zespołu poklasz-
tornego), a także dojazd krót-
szą trasą do ośrodka zdrowia 
i szkoły w Głębowicach itd. 

Słup – Boraszyce Małe – 
Węgrzce – pozwala skomuni-
kować „w poprzek” kilka wsi, 
ułatwia dojazd do Drogi Krajo-
wej w kierunku Lubina z pomi-
nięciem Wińska, umożliwia 
autobusom szkolnym wjazd 
i wyjazd do Słupa innymi dro-
gami (bez cofana się i nadrabia-
nia kilkudziesięciu kilometrów 
tygodniowo), uzbraja kolejne 

działki pod zabudowę, tworzy 
też normalną asfaltowa drogę 
wewnątrz wsi Boraszyce Małe.

Dofinansowanie powyż-
szych inwestycji wyniosło 70 
proc., co daje kwotę prawie 
10 mln złotych. Zadania te 
powinny zostać zrealizowane 
w ciągu 12 miesięcy od podpi-
sania umowy. Przetargi i pra-
ce wstępne ruszą jeszcze w tym 
roku, a zakończenie planowa-
ne jest na jesień 2020 r.

– Uprzedzam pytania, dla-
czego nie złożyliśmy wnio-
sków na przykład na drogi 
łączące Smogorzów ze Smo-
gorzówkiem, Wińsko z Jemiel-
nem, Głębowice z Wołowem 
czy też Wińsko z S5. Otóż na te 

drogi wnioski może składać tyl-
ko powiat. I złożył, ale na nie-
spełna kilometr przez zabudo-
wany teren wsi Białawy i Bia-
ławy Wielkie. Otrzymał 60 
proc. dofinansowania i ocze-
kuje, że dołożymy się jako gmi-
na w połowie do tych braku-
jących 40 proc. Zapewne tak 
będzie, jeśli jest to warunek uru-
chomienia remontu, stawiany 
przez powiat – wyjaśnia wójt 
gminy Wińsko Jolanta Kryso-
wata-Zielnica.

Dodajmy, że gmina planu-
je już naprawę kolejnych dróg.  
– Złożyliśmy dwa kolejne 
wnioski do drugiego konkur-
su na 2020 rok: Rajczyn przez 
wieś i dalej w kierunku gmi-

ny Jemielno (Smolne). Gmi-
na Jemielno zawnioskowa-
ła o swoją część tej samej dro-
gi – informuje Karlina Katan 
odpowiedzialna za środki 
zewnętrzne w gminie Wiń-
sko. – Zawarliśmy w tej spra-
wie stosowne porozumienie 
między naszymi gminami, co 
jest w tym programie dodatko-
wo punktowane. Druga droga 
to Grzeszyn - Białków - Stryj-
no. Bez niej nie da się dojechać 
do kompleksu obserwato-
rium, którego remont zakoń-
czy się za rok. Tu z kolei dzia-
łamy w porozumieniu z Uni-
wersytetem Wrocławskim. 
Zlecamy dalsze dokumenta-
cje na wszystkie te drogi, któ-
re mogą spełnić warunki kon-
kursu. Mamy także nadzieję, 
że powiat podejdzie do spra-
wy równie poważnie – dodaje.

Wiele osób pyta, skąd gmi-
na zamierza wziąć środki na 
pokrycie udziału własnego 
omawianych inwestycji?

– Drażnią mnie takie pyta-
nia. To tak jakby pytać „skąd 
weźmiemy na chleb?”. Moż-
na nie mieć na masło, ale na 
chleb zawsze trzeba mieć. Dla 
nas drogi są jak chleb. Może-
my nawet na jakiś czas zre-
zygnować z masła. Gospo-
darzymy się tak, żeby było na 
to, co najważniejsze – zazna-
cza wójt.

Rekordowe kwoty na drogi gminne

Co nowego w szkołach 
i przedszkolach?
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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 pomieszczenia z terenu Gminy Wińsko przeznaczonego do najmu

Poz. pomieszczenie użytkowe 
położone  w obrębie

Księga 
wieczysta

adres pomieszczenia
użytkowego

powierzchnia 
użytkowa  w m2 opis pomieszczenia forma najmu miesięczny czynsz 

najmu w zł + VAT
termin wnoszenia 

miesięcznych opłat

1 Wińsko WR1L/
000 25340/7 Wińsko pl. Wolności 13 4,75 pomieszczenie  z przeznaczeniem na działalność han-

dlowo - usługową położone na parterze budynku 
w trybie ustnego przetargu 

nieograniczonego 42,75 + VAT do 10 dnia każdego miesią-
ca kalendarzowego

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. Nieruchomość 
położona w obrębie Księga wieczysta Nr 

działki Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

Wysokość wadium  w  złotych
oraz termin wniesienia Cena Termin zapłaty Dzień, godzina 

przetargu oraz miejsce  

1 Morzyna WR1L/00036068/6 216/3 0,2192 Pastwiska trwałe Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego- 

3.000 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 17.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
16.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

2 Morzyna WR1L/00029755/7 216/2 0,2136 Pastwiska trwałe Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego- 

3.000 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 

                                                                      
  17.500,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

16.10.2019 roku pokój 
nr 12 o godz. 1100

3 Morzyna WR1L/00024449/4 113 0,2029 Grunty orne RV Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

500 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 5.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
16.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

4 Morzyna WR1L/00024450/4 58 0,4349
zurbanizowane  tereny 

niezabudowane, pastwiska 
trwałe, grunty orne 

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

5000 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 48.500,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
16.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

5 Morzyna WR1L/00024446/3 123 0,2635 Grunty orne Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

2.000 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 15.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
16.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

6 Głębowice WR1L/00024261/2 257 1,10 Bz Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego- 

5.000 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 28.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
17.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

7 Wyszęcice WR1L/00024403/0 89 0,2219 Pastwiska trwałe, 
grunty orne

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

500 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 5.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
17.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1300

8 Wyszęcice WR1L/00029774/6 321 0,1682 K Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

5000 złotych  do dnia
14.10.2019 roku 26.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
17.10.20-19 roku pokój 

nr 12 o godz. 1300

9 Orzeszków WR1L/00029813/2 580/2 0,1709 Grunty orne Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

4.000 złotych  do dnia 14.10.2019 
roku dnia 14.10.2019 roku 24.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
17.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1500

10 Moczydlnica
Klasztorna WR1L/00025357/9 42/4 0,1047 Grunty  orne Brak planu zagospodaro-

wania przestrzennego
1.000 złotych  do dnia 

14.10.2019 roku 9.000,00 Przed zawarciem 
aktu notarialnego

18.10.2019 roku pokój 
nr 12 o godz. 1100

11 Piskorzyna WR1L/00026278/8 602 1,28  Grunty orne Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

5.000 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 30.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
18.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1300

12 Buszkowice Małe WR1L/00024067/2 110/2 0,9617
Lasy, grunty zadrzewione i za-
krzaczone. Pastwiska trwałe, 

grunty orne, nieużytki

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

5.000 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 32.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
18.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1500

13 Budków WR1L/00024495/1 63 0,5400 nieużytki Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

2.000 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 11.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
21.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

14 Kozowo WR1L/00036094/7 92/2 0,2608 Grunty orne - RVI Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

2.000 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 12.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
21.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1300

15 Smogorzów Wielki WR1L/00036078/9 112 0,05 Łąki trwałe III Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

500 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 4.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
22.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

16 Smogorzów Wielki WR1L/0003626270/2 292 1,74 Rola –IIIb, IVb, V Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

5.000 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 45.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
22.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

17 Smogorzów Wielki WR1L/00026271/9 107 0,11  Pastwiska trwałe - III Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

500 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 3000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
22.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

18 Grzeszyn WR1L/00024458/0 92 0,4389 Grunty zadrzewienia  -R IV b 
oraz nieużytki

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

2.000 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 12.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
22.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1300

19 Dąbie WR1L/0024268/1 128 0,8159 Grunty orne –IVb i V Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

5.000 złotych  do dnia 
14.10.2019 roku 47.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
22.10.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1500

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

Poz. Nieruchomość 
położona w obrębie Księga wieczysta Nr 

działki
Pow. 
w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Wysokość wadium  w  zło-

tych oraz termin wniesienia Cena Termin zapłaty Dzień, godzina przetargu 
oraz miejsce  

1 Wińsko WR1L/00030424/8 356/3 1,6841 Rola IV a i  IV b Ps 2- tereny przemysłu
70.000złotych  do dnia 

10.02.2020 roku 
450.000    

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

14.02.2020 r. godz.1200, pokój 
nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy

2 Wińsko WR1L/00030424/8 356/4 3,0977           Rola IV a i  IV b , V i VI Ps 2- tereny przemysłu
120.000 złotych  do dnia 

10 .02.2020 roku.
810.000       

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

14.02.2020 r. godz.1200, pokój 
nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy

3 Wińsko WR1L/00030424/8 356/6 0,8655 Rola IV a i  IV b , V
U z przeznaczeniem na ogólnodostępny ze-
spół usługowy wraz z zielenią towarzyszącą

27.000 złotych  do dnia 
10.02.2020 roku

180.000       
Przed zawarciem 
aktu notarialnego

14.02.2020 r. godz.1200, pokój 
nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy

4 Wińsko WR1L/00030424/8 356/8 0,7222 Rola IV a i  IV b
R(ZT)  -  pozostawiony do użytkowania 

rolniczego
1.500 złotych  do dnia 

10.02.2020 roku
 10.000              

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

14.02.2020r. godz.1200, pokój 
nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy

5 Wińsko WR1L/00030424/8 356/14 1,7628 Rola V i VI
Ps 1  przeznaczona pod działalność 

produkcyjną
70.000 złotych  do dnia 

10.02.2020 roku
460.000

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

14.02.2020 r. godz.1200, pokój 
nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy

6 Wińsko WR1L/00030424/8 356/5 7,5333 Rola IV a i  IV b , V Ps 2- tereny przemysłu
800.000 złotych  do dnia 

10.02.2020 roku
5.500.000             

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

14.02.2020 r. godz.1200, pokój 
nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy

7 Wińsko WR1L/00030424/8 356/7 0,3047          Rola IV a i  IV b , V i VI
Ks – parking wraz z obiektami 

towarzyszącymi
15.000 złotych  do dnia 

10.02.2020 roku
95.000

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

14.02.2020 r.  godz.1200, pokój 
nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy

WYKAZ WÓJTA  GIMNY WIŃSKO
w sprawie : podania do publicznej  wiadomości wykazu nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży  lub zamiany 

Poz. Nieruchomość po-
łożona w obrębie Księga wieczysta Nr 

działki Pow. w ha Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania Forma sprzedaży Cena

wywoławcza Termin zapłaty Uchwała Rady 
Gminy

1 Baszyn
WR1L/00038847/5
WR1L/00005784/5

94/4
94/6

0,0456 w udziale 
3580

0,0372

Lokal mieszkalny
przynależne do lo-

kalu

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

Na rzecz najemcy
85.000,00
12.200,00

Przed zawar-
ciem aktu nota-

rialnego

Nr IV/24/2018  
z dnia  18.12.2018r.

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 
(.j. Dz.U z 2018 r, poz.2204 ze zm.  ) osobom którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od dnia 12 września 
2019  roku do dnia 24 października  2019 roku


