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ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  

Informacja dla Organizacji 
Pozarządowych i osób, 
zainteresowanych współpracą 
z LGD „Kraina Łęgów 
Odrzańskich”
W związku ze zbliżającymi się naborami 
wniosków w ramach realizacji Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju (LSR), zapraszamy zaintereso-
wanych dotacjami i działalnością Lokalnej 
Grupy Działania na dyżury doradcze zapla-
nowane w maju, na terenie wszystkich gmin 
nadodrzańskich. Dyżur doradczy biura LGD 
„Kraina Łęgów Odrzańskich” w Wińsku od-
będzie się w Gminny Ośrodku Kultury 27 ma-
ja (poniedziałek) w godz. 8.30-11.30. 
Szczegóły na http://www.lgdodra.pl

Zmiana stawek opłat za śmieci

Przypominamy, że od 1 maja obowiązują 
nowe stawki opłat za śmieci. Zgodnie 
z uchwałą Rady Gminy Wińsko z dnia 17 
marca 2019 r. obowiązujące stawki to 14 zł 
za odpady segregowane i 20 zł za 
niesegregowane, licząc za osobę 
w gospodarstwie domowym za miesiąc. 
Osoby, które chcą otrzymać blankiety, 
proszone są o kontakt z Urzędem Gminy 
osobiście pok. 3 lub telefonicznie 71 38 04 
233.
Osoby, które dotąd nie segregowały śmieci, 
zachęcamy do zmiany deklaracji na bardziej 
korzystną –  zarówno finansowo, jak 
i ekologicznie.

Opłaty kartą w Urzędzie Gminy 
Wszystkim klientom Urzędu Gminy, którzy 
mają wnieść jakiekolwiek opłaty na konto 
Gminy, przypominamy, że istnieje możliwość 
opłaty kartą (tak jak w sklepie) w pok. nr 2 
(parter, przy Biurze Obsługi Klienta). Dotyczy 
zarówno opłat za zaświadczenia, akty 
i odpisy, jak i opłat za czynsz, śmieci, 
dzierżawy, podatki itp. Nie trzeba stać 
w kolejce ani ponosić dodatkowych kosztów.

ZGKiM
Przypominamy, że jedynym 
przedsiębiorstwem legalnie wywożącym 
nieczystości płynne na terenie jest Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Wińsku oraz firmy z nim współpracujące, 
wykonujące tę usługę na rzecz tego Zakładu. 
Zamówienia zawsze należy kierować do 
ZGKiM (ul. Rolna 2) lub telefonicznie 71 750 
17 91 lub 71 707 35 22. Faktury zawsze 
wystawia ZGKiM. Jedynym legalnym 
miejscem zrzutu jest Oczyszczalnia Ścieków 
w Wińsku. Opłaty należy wnosić na konto 
ZGKiM na podstawie faktur. Dodatkowe 
informacje o usługach ZGKiM znajdują się tu: 
http://www.zgkimwinsko.pl/ 

www.winsko.pl

WAŻNE

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Przypominamy, że zmienił się (na 
lepsze!) regulamin dofinansowania 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Najważniejsza różnica: umo-
wę z gminą należy zawrzeć przed 
zakupem oczyszczalni. Po jej insta-
lacji, kontroli działania i sprawdze-
niu dokumentów właścicielowi nie-
ruchomości wypłacana jest kwota 
2 tys. zł (a nie jak dotąd 1,5 tys.).

O wszelkich formalnościach, 
jakich należy dokonać przed 
zakupem i montażem oczyszczal-
ni, informują pracownicy Urzędu 
Gminy pod nr tel. 71 38 04 233 lub 
osobiście pok. 3 (parter). 

Jednocześnie przypominamy, 
że brak szczelnego szamba lub 
przydomowej oczyszczalni ście-
ków  – tam, gdzie podłączenie się 
do kanalizacji nie jest możliwe – 
będzie skutkował wysokimi kara-
mi. Nie opłaci się też udawanie, że 
nasze zbiorniki działają prawidło-
wo, bo ilość odbieranych ścieków 
jest przy kontroli porównywana 
z ilością pobieranej wody z sieci. 

Obecnie trwają intensywne 
prace przy odmulaniu i oczysz-
czaniu gminnych stawów i oczek 
wodnych. Nie pozwólmy, żeby 
znowu zarosły tylko dlatego, że 
niektórzy mieszkańcy wciąż zrzu-
cają ścieki do środowiska, rowami 
i nielegalnymi odprowadzeniami 
trafiają one właśnie do stawów.

Z przyjemnością każdy star-
szy mieszkaniec wspomina, jak to 
„ kiedyś ryby były w każdej więk-
szej kałuży”. Znowu może tak 
być, pod warunkiem, że wszyscy 
będziemy dbać o to, co spływa do 
stawów.

Stawy i oczka wodne
Staw w Piskorzynie (przy pla-

cu zabaw),  Brzózce, Staszowi-
cach, Małowicach przy stacji PKP 
i Konarach to kolejne zbiorniki 
wodne w gminie Wińsko, które 
oczyszczamy i odmulamy. 

Wcześniej przywrócone do 
życia zostały stawy w Przyboro-

wie, Wyszęcicach, Stryjnie,  za 
Budkowem przy placu rekreacyj-
nym, w Smogorzowie Wielkim, 
Turzanach, Krzelowie i w Wińsku 
przy ul. Mickiewicza i Parkowej. 

Prace mogą się odbywać dzię-
ki środkom z budżetu gminy, przy 
zaangażowaniu funduszy sołe-
ckich i pracy samych mieszkań-
ców oraz dzięki dofinansowaniu 
z FOGR i środków z projektów 
ekologicznych, pozyskanych przez 
organizacje pozarządowe.

Renowacji wymagają jeszcze 
kamienne obudowy i niecki sta-
wów przy ul. Parkowej w Wiń-
sku i w Baszynie przy kościele. 
Uzupełniające prace czeka rów-
nież staw w Kozowie. Natomiast 
w Domanicach, Wrzeszowie 
i Rudawie to mieszkańcy muszą 
zdecydować, czy chcą oczysz-
czania ich stawów, a potem dba-
nia o nie, czy też zgodzą się na 
ich sprzedaż. Przykład Morzy-
ny i Rajczyna pokazuje, że pry-
watni właściciele potrafią zadbać 
o swoje zbiorniki. Natomiast 
należący do Fundacji w Piskorzy-
nie największy i niegdyś najpięk-
niejszy staw w tej części gminy 
odstrasza. Właścicielka deklaru-
je, że zostanie oczyszczony dopie-
ro wtedy, kiedy gminnym rowem 

przestaną do niego spływać pry-
watne ścieki. 

Zalew (jeszcze) 
tylko do oglądania

Przypominamy, że inwestycja 
„Zalew – Słup” nie jest zakończo-
na. W związku z tym można tam 
spacerować, biesiadować itp., ale 
nie wolno się kąpać. Zalew nie jest 
jeszcze zarybiony, nie można więc 
również wędkować. 

W czerwcu planowane jest 
zakończenie prac – brodzik dla 
najmłodszych, bezpieczny dojazd 
od drogi do miejscowości Słup, 
miejsca postojowe itp. – i odbę-
dzie się odbiór całości. Na waka-
cjach obiekt powinien być już do 
dyspozycji mieszkańców. Nie trze-
ba będzie jeździć po kilkadziesiąt 
kilometrów albo skazywać się na 
basen z chlorem, żeby popływać. 
O udostępnieniu Zalewu w pełni 
dla odwiedzających poinformuje-
my bezzwłocznie. 

Kolejne prace na Zalewie, obej-
mujące budowę dodatkowego 
pomostu dla niepełnosprawnych 
wędkarzy i doprowadzenie elek-
tryczności przeprowadzimy po 
otrzymaniu dodatkowych środków 
zewnętrznych na ten cel.  /red/

Woda to skarb
 » Jeśli wierzyć zapowiedziom meteorologów, czeka nas kolejne gorące i suche lato. Dlatego tak ważne 

jest gromadzenie wody w środowisku, rozprowadzanie oczyszczonych ścieków, oszczędzanie wody 
z sieci. Gdy informacje pogodowe się potwierdzą, przez kolejne miesiące będzie obowiązywać zakaz 
poboru wody z hydrantów do użytku rolniczego (hydranty tylko dla straży pożarnej), ograniczenia 
czasowe w poborze wody z sieci do podlewania ogródków i napełnianiu basenów.

Zalew 

Staw w Wińsku

Staw w Małowicach
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O co chodzi ze światłowodem?
Dlaczego nie pod każdy próg? Dlaczego nie do każdej wsi? Dlaczego nie cała miejscowość? – z takimi pytaniami spotykam się na co dzień. Na dyżurach, zebraniach sołeckich, a nawet wprost 
w sklepie czy na ulicy... Dlatego raz jeszcze wyjaśniam:

Inwestycja budowy sie-
ci światłowodowej, która da 
nam dostęp do nieograniczo-
nego wręcz internetu szero-
kopasmowego, nie jest przed-
sięwzięciem gminnym, ale 
rządowym, opartym głów-
nie o środki unijne. Obec-
nie na terenie gminy Wińsko 
zakończono prace dotyczą-
ce tzw. „programu szkolne-
go” tj. połączenia wszystkich 

szkół w Polsce w interneto-
wą sieć. Drugi program obej-
muje gospodarstwa domowe 
i przedsiębiorstwa. I tu poja-
wia się problem. „Do same-
go domu” przyłącze docho-
dzi do adresów wylosowa-
nych (nie przez władze gmi-
ny!), zgodnie z warunkami 
dofinansowania unijnego. 

Obecnie trwające pra-
ce dotyczą 24 miejscowo-

ści w gminie Wińsko, kolej-
nych 18 ma być objętych tym 
przedsięwzięciem w przy-
szłym roku. 

W związku z tym, że jako 
samorząd podjęliśmy wszel-
kie starania, aby program 
budowy sieci światłowodo-
wej objął gminę Wińsko, 
podejmujemy kolejne kro-
ki, żeby wszystkie miejsco-
wości w gminie mogły z tego 

dobrodziejstwa skorzystać. 
Decyzje i terminy nie zależą 
jednak od samorządu. 

Światłowód przebie-
ga przez naszą gminę sta-
rym nasypem kolejowym 
od 2015 roku. Jest to ele-
ment tzw. Dolnośląskiej Sie-
ci Szkieletowej. Nie mogli-
śmy jednak z niego korzy-
stać, ponieważ żaden opera-
tor komercyjny nie był zain-

teresowany rozbudową sieci. 
Jako gmina rozległa i rzadko 
zaludniona nie byliśmy dla 
inwestorów internetowych 
atrakcyjni. Dopiero program 
rządowy, oparty o środki 
unijne, pozwala rozbudo-
wać tę sieć. Jestem przekona-
na, że teraz dogęszczenie sie-
ci i przyłączanie kolejnych 
odbiorców będzie opłacalne 
i każdy będzie miał dostęp 

do Internetu z prawdziwego 
zdarzenia. Podkreślam jed-
nak, że samorządy współ-
pracują w tej sprawie, jednak 
decyzje i terminy nie zależą 
od nas. O wszelkich nowych 
wiadomościach w tej spra-
wie będziemy informować 
Państwa na bieżąco na www.
winsko.pl i prasie lokalnej. 

Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica

Aplikacja BLISKO nale-
ży do ogólnopolskie-
go systemu SISMS, 

z którego korzysta ponad 
pół tysięcy polskich miast 
i gmin. Jego podstawo-
wą funkcją jest umożliwie-
nie służbom administracyj-
nym masowe powiadamia-
nie ludności w szybki i sku-
teczny sposób.

Podstawową zaletą apli-
kacji jest umożliwienie 
mieszkańcowi swobodne-
go wyboru serwisów infor-
macyjnych od poszczegól-

nych nadawców. Dzięki 
temu użytkownik otrzy-
muje tylko interesujące go 
informacje, bez zaśmieca-
nia niechcianymi treścia-
mi.

Aplikacja BLISKO jest 
bardzo wygodna, ponie-
waż sama powiadamia 
o każdym nowym wpisie, 
podobnie jak przy dostar-
czeniu wiadomości SMS-
em. Umożliwia użytkowni-
kom wybranie wielu lokali-
zacji – można zaznaczyć 
Wińsko, ale też inne miej-

scowości, w których bywa-
my. Po wskazaniu miejsca 
aplikacja wyświetli aktu-
alną listę nadawców, któ-
rzy informują na danym 
obszarze. 

Aplikacja jest dla miesz-
kańców bezpłatna, więk-
szość użytkowników 
smartfonów może ją pobrać 
z oficjalnych sklepów dys-
trybucyjnych Google 
Play (system Android) lub 
AppStore (system iOS) oraz 
Windows Store (system 
Windows Phone). Po zain-

stalowaniu aplikacji należy 
wpisać swoją miejscowość, 
wybrać interesujących nas 
nadawców, a następnie 
zaznaczyć, z jakich serwi-
sów będą mogli przesłać 
do nas informacje. Aplika-
cja jest elastyczna i w każ-
dej chwili pozwala na zmia-
nę ustawień. Jak korzystać 
z aplikacji BLISKO, naj-
pierw dowiadują się ucz-
niowie w szkołach, potem 
mają za „zadanie domowe” 
nauczyć rodziców, dziad-
ków i sąsiadów.

To mi się podoba
Gminny Ośrodek Kultu-

ry ogłasza konkurs na zdję-
cie z gminy Wińsko. Nie cho-
dzi jednak o plenery, zachody 
słońca i krople rosy na trawie, 
ale o rzeczy stworzone przez 
człowieka – nowe, stare, odno-
wione, pokazujące, jak zmienia 
się nasza gmina. Oto pierwsza pro-
pozycja: nowa siedziba Polskiego Związ-
ku Hodowców Gołębi Pocztowych koło Wińsko.

Zdjęcia w formie elektronicznej należy przesyłać na adres 
kontakt@gokwinsko.pl

Śliczna zagroda
Najładniejsze podwórko, 

dom, obejście, ogródek, miej-
sce, w którym mieszkamy, pra-
cujemy, odpoczywamy – zgła-
szać można własną nierucho-
mość lub sąsiada. Właściciel 
zgłaszanej nieruchomości musi 
wyrazić zgodę na udział w kon-
kursie! Pierwsza propozycja – Krze-
lów i oryginalny pomysł na kwietnik. 
Kwiaty wyrastają z drzewa, a przynajmniej 
robią takie wrażenie). Czy obejrzymy całą zagrodę? Jeśli właś-
ciciele wyrażą zgodę na udział w konkursie, to tak!

Propozycje (adres nieruchomości i jedno zdjęcie) należy zgła-
szać na adres kontakt@gokwinsko.pl 

NASZE KONKURSY

 » Gmina Wińsko przyłączyła się do ogólnopolskiej aplikacji BLISKO, za pomocą której 
przesyłane są mieszkańcom przede wszystkim komunikaty i ostrzeżenia dotyczące 
zagrożeń i utrudnień (zjawiska atmosferyczne, wyłączenia w dostawach mediów, 
jakość wody itp.) oraz lokalne aktualności i informacje o nadchodzących 
wydarzeniach.

Blisko 
mieszkańców
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Pozbądź się starego AGD i RTV! 
Urząd Gminy Wińsko i fi rma AG-EKO zachęcają do udziału w wiosennej zbiórce elektrośmieci. 
Odpady prosimy wystawić dzień wcześniej lub najpóźniej do godz.6.30 rano w dniu zbiórki. Odpady wystawione później nie będą zabierane. 
Przedmioty należy wystawiać  w ustalonym miejscu. 
Przypominamy, że duże sprzęty pozbawione elementów elektrycznych (np. same obudowy lodówek, pralek, kuchenek) nie są elektrośmieciami 
tylko dużymi gabarytami i nie będą zabierane.

13 MAJA (PONIEDZIAŁEK) 
Aleksandrowice, Staszowice, Turzany, 

Trzcinica Wołowska, Głębowice, Czapli-
ce, Białawy Wielkie, Białawy Małe, Biała-
wy, Stryjno, Morzyna, Węglewo, Białków, 
Kleszczowice, Brzózka, Mysłoszów, Ruda-
wa, Smogorzów Wielki, Smogorzówek

Miejsce zbiórki: przy posesji sołtysa

14 MAJA (WTOREK)
Piskorzyna, Naroków, Rogówek, Grze-

szyn, Rogów Wołowski, Wrzeszów, Łazy, 
Węgrzce, Kozowo, Gryżyce, Rajczyn, Dąbie, 
Budków, Buszkowice Małe, Przyborów.

Miejsce zbiórki: przy posesji sołtysa

15 MAJA (ŚRODA)
Baszyn, Domanice, Chwałkowice, Jaku-

bikowice, Słup, Boraszyce Małe, Boraszyce 
Wielkie, Iwno, Krzelów, Młoty, Małowice, 
Orzeszków, Moczydlnica Klasztorna, Kona-
ry, Wińsko, Wyszęcice.

Miejsce zbiórki: przy posesji sołtysa; 
Wińsko: parking przy ul. Witosa 14, naprze-
ciwko sklepu Dino.

 » Długo oczekiwany remont ceglanej wieży kościoła pw. św. Trójcy w Wińsku ruszył. 

Kilka dni – od świtu do 
zmierzchu – trwało 
ustawianie rusztowań 

do samego szczytu. Została 
doprowadzona woda, którą 
– pod odpowiednim ciśnie-
niem – wieża będzie myta. 
Poziom zniszczeń, które do 
tej pory można było obser-
wować z drona, teraz, doku-
mentowany zdjęciowo z rusz-
towań, okazuje się jeszcze 
głębszy. 

– Tam rosną prawdziwe 
ogrody! Porzeczki, agresty… 
W szczelinach między cegła-
mi ptasie gniazda. W niektó-
re ubytki  w murze można 
włożyć rękę – opowiada pro-
boszcz ks. Czesław Kroch-
mal. – To wielkie szczęś-
cie, że udało nam się ruszyć 
z remontem właśnie teraz. 

– Środków jest wciąż za 
mało, ale wszyscy wierzymy, 
że parafia zdobędzie braku-
jącą kwotę – przyznaje wójt 
Jolanta Krysowata-Zielnica. 

– W poszukiwanie każde-
go grosza włączyli się sami 
parafianie. Stąd pomysł na 
zorganizowanie Pikniku 
Pod Wieżą czyli na naszym 
placu targowym. Przygoto-
wana przez Parafię i Gmin-
ny Ośrodek Kultury impreza 
miała dość wyjątkowy cha-
rakter. Udało się połączyć 
obrządek religijny związa-
ny ze świętem Konstytucji 

3 Maja z 20. rocznicą wstą-
pienia Polski do NATO i 15. 
rocznicą dołączenia do Unii 
Europejskiej. Po oficjalnych 
uroczystościach mieszkań-
cy przeszli na plac targo-
wy, gdzie wszystkie atrakcje 
były dostępne za dobrowol-
ny datek. Walutą obowiązu-
jącą w Wińsku tego dnia była 
„cołaska” i „cołasek”. Odby-
ła się też niezwykła licytacja 
„skarbów z pustostanów”.  

– Wszystkie „cołaski” 
przeznaczone są na remont 
wieży. Taką wisienką na 
torcie będzie zakup odpo-
wiedniej lunety, przez któ-
rą z górnego okienka będzie 
można oglądać Wińsko 
i okolice. To 70 metrów, 
nie licząc faktu, że kościół 
stoi na wzniesieniu, dlatego 

widać go z daleka. Widok 
z kościoła powinien być 
równie rozległy – zapowia-
da wójt. 

Czym są „skarby z pusto-
stanów”? 

– Od 2015 roku zagospo-
darowujemy puste 

m i e s z k a n i a . 
W pierwszym 

etapie gmin-
ne, wyma-
g a j ą c e 
remontu. 
Następ-
nie te, 
k t ó r e 
dostali-
śmy od 

różnych 
instytucji 

i osób pry-
watnych oraz 

te, które przypad-

ły nam w spadku lub były 
przekazywane w darowiźnie 
– wyjaśnia sekretarz gminy 
Aneta Niewiarowska. 

– Dużo tego. W każdym 
mieszkaniu znajdowaliśmy 
rzeczy, których nikt nie miał 
odwagi wyrzucić, zniszczyć, 
ukraść. Święte obrazy, figur-
ki, różańce, kapliczki... Wie-
le z nich to niemodne oleo-
druki, kicze, spłowiałe 
kopie, uszkodzone „bozie”. 
Nie mają wartości działa 
sztuki, ale mają tę niezwy-
kłą wartość sentymental-
ną i emocjonalną. Mówi 
się, że są „omodlone”, dlate-
go nikt ich nie niszczył, nie 
wyrzucał, nie kradł, z często 
otwartych domów, z miesz-
kań bez okien – podkreśla 
Jolanta Krysowata-Zielnica. 
– Większość przedmiotów, 
które wystawiliśmy na nie-
typową aukcję za „cołaska”, 
znalazła nowych właścicie-
li. Ceny osiągały od kilku-
dziesięciu do kilkuset „coła-
sek”. Może powstanie nowa 
moda na „skarby z pustosta-
nów”?

/red/

„Cołaski” pod wieżą
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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 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 

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

zagospodarowania
Forma 

sprzedaży Cena Termin 
zapłaty

Uchwała Rady 
Gminy

1 Kozowo 42 WR1L/00026283/6 115 1,05 udział 
767/10000

Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 45,62 m2 z pomiesz-
czeniami przynależnymi 

Brak planu zagospodarowania prze-
strzennego

Na rzecz 
najemcy 

  56.000,00

Przed 
zawarciem 
aktu nota-
rialnego

Nr IV/24/2018 z dnia 
18.12.2018 r.

2 Kozowo 42 WR1L/00026283/6 115 1,05  udział 
577/10000

Lokal mieszkalny nr 5A o pow. 32,36 m2 z pomiesz-
czeniami przynależnymi   48.000,00 Nr IV/24/2018 z dnia 

18.12.2018 r.

3 Smogorzów Wielki 
54 WR1L/00027182/5 342/1 0,3200 udział

25/100
Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 45 m2 z pomieszcze-

niami przynależnymi 56.000,00 Nr IV/24/2018 z dnia 
18.12.2018 r.

4 Wińsko,
ul. Kościuszki 6 WR1L/00025592/8 847/2 0.0263 udział 

2663/10000 Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 60,50 m2 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
oraz zabudowy usługowej strefa 

A ochrony konserwatorskiej

74.000,00 Nr IV/24/2018 z dnia 
18.12.2018 r.

5 Wińsko,
pl. Wolności 9 WR1L/00036302/9 834/4 0,0156 udział

1710/10000 Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 50,70 m2 70.000,00 Nr IV/24/2018 z dnia 
18.12.2018 r.

6 Wińsko,
ul. Piłsudskiego 102 WR1L/00045155/9 436/37 0.0360 Budynek mieszkalny jednorodzinny Tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i usługowej 252.000,00 Nr IV/24/2018 z dnia 
18.12.2018 r.

7 Małowice 14 WR1L/00029329/2 132/15 0.3641 udział 
792/10000

Lokal mieszkalny nr 9 o pow. 44,60 m2 z pomiesz-
czeniami przynależnymi

Brak planu zagospodarowania prze-
strzennego

52.000,00 Nr IV/24/2018 z dnia 
18.12.2018 r.

8 Konary 45 WR1L/00035104/4 178/6 0,1682 udział 
1723/10000

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 66,90 m2 z pomiesz-
czeniami przynależnymi 64.000,00 Nr IV/24/2018 z dnia 

18.12.2018 r.

9 Głębowice 2/II WR1L/00030140/3 373/12 0,1707 udział 
350/10000

Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 27,20- m2 z pomiesz-
czeniami przynależnymi i budynkiem gospodarczym 

posadowionym na działce 373/6 w udziale 1/22

37.000,00
Budynek gosp. 

4.600,00

Nr IV/24/2018 z dnia 
18.12.2018 r.

10 Morzyna 28 WR1L/00028881/1 338/5 0,1434
udział 25/100

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 43,10 m2 z pomiesz-
czeniami przynależnymi 46.000,00 Nr IV/24/2018 z dnia 

18.12.2018 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 pierwszeń-

stwo w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin ich złożenia, który przypada od 9 maja do 22 czerwca 2019 roku.

 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 Domanice WR1L/00024479/3 99 0,1884 Użytek kopalny 

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

W trybie art.37 ust.2, pkt. 6 

  5.500,00

Przed zawarciem aktu 
notarialnego

Nr VI/153/2019
z  27.02.2019 r.

2 Domanice WR1L/00024478/6 100 0,1724 Bp   5.000,00 Nr VI/154/2019
z  27.02.2019 r.

3 Gryżyce WR1L/00038713/7 80/24 0,1095 Grunty orne – RVI 4.000,00 Nr VI/149/2019
z 27.02.2019 r.

4 Głębowice WR1L/00024261/2 257 1,10 Bz W trybie ustnego przetargu nie-
ograniczonego

28.000,00 NR LI/313/2013 
z 25.092013 r. 

5 Smogorzówek WR1L/00024289/4 230 0,9278 Bz 25.000,00  Nr XLII/315/2017
z 26.05.2017 r.

6 Głębowice WR1L/00029329/2 4 0,05 Bp W trybie art.37, ust.2 pkt 6 51.000,00 W trybie art.37 ust.2, 
pkt. 6 

Nr VII/75/2019 
z 27.03.2019 r.

7 Wyszęcice WR1L/00029774/6 321 0,1682 K W trybie ustnego przetargu nie-
ograniczonego 26.000,00 Przed zawarciem aktu 

notarialnego
Nr VI/66/2019 
z 27.02.2019 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 pierwszeń-
stwo w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin ich złożenia, który przypada od  9 maja do 22 czerwca 2019 r.

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. Obręb Księga wieczysta Nr dział-
ki

Pow. 
w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Wysokość i termin 
wniesienia wadium

Cena Termin za-
płaty

Dzień, godzina i miejsce 
przetargu

1 Rudawa WR1L/00024074/4 351 1,48 Grunty zadrzewione i zakrzewio-
ne, pastwiska, nieużytki, lasy

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

5.000 zł do  
10.06.2019 r. 28.000

Przed zawar-
ciem aktu no-

tarialnego

14.06.2019 r., pokój
 nr 12, o godz. 11.00

2 Krzelów WR1L/00029806/0 313/1 0,53 Grunty orne – RV, W-RV 1.000 zł do  
10.06.2019 r. 9.000 14.06.2019 r., pokój 

nr 12, o godz. 12.00

3 Krzelów WR1L/00024042/1 239/1 0,09 Zurbanizowane tereny niezabu-
dowane

500 zł do  
10.06.2019 r. 3,500 14.06.2019 r., pokój

nr 12, o godz. 12.00

4 Krzelów WR1L/00026252/0 239/2 0,85 Grunty orne – V
Pastwiska trwałe – V Grunty rolne 5.000 zł do  

10.06.2019 r. 29.000 14.06.2019 r., pokój 
nr 12, o godz. 12.00

5 Kozowo WR1L/00036094/7 92/2 0,2608 Grunty orne – RVI
Brak planu zagospodarowania przestrzennego

2.000 zł do  
10.06.2019 r. 12.000 14.06.2019 r., pokój

nr 12, o godz. 14.00

6 Węgrzce WR1L/00025353/1 104/4 0,8708 Łąki trwałe V i VI, grunty zadrze-
wione i zakrzaczone

15.000 zł do  
10.06.2019 r. 76.000 14.06.2019 r., pokój 

nr 12, o godz. 15.00

7 Kleszczowice WR1L/00024537/8 58/4 0,1176 Rola IV b i V oraz Lzr Brak planu zagospodarowania przestrzennego – 
została wydana decyzja o warunkach zabudowy

2.000 zł do  
13.06.2019 r. 15.000 17.06.2019 r., pokój 

nr 12, o godz. 11.00

8 Smogorzów Wielki WR1L/00036078/9 112 0,05 Łąki trwałe III

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

500 zł do  
13.06.2019 r. 4.000 17.06.2019 r., pokój

nr 12, o godz. 12.00

9 Smogorzów Wielki WR1L/00036079/6 115 0,05 Łąki trwałe III 500 zł do  
13.06.2019 r. 3.000 17.06.2019 r., pokój 

nr 12, o godz. 12.00

10 Smogorzów Wielki WR1L/0003626270/2 292 1,74 Rola – IIIb, IVb, V 5.000 zł do  
13.06.2019 r. 45.000 17.06.2019 r., pokój

nr 12, o godz. 12.00

11 Smogorzów Wielki WR1L/00026271/9 107 0,11  Pastwiska trwałe – III 500 zł do 
13.06.2019 r. 3.000 17.06.2019 r., pokój 

nr 12, o godz. 12.00

12 Grzeszyn WR1L/00024458/0 92 0,4389 Grunty zadrzewienia – R IVb 
oraz nieużytki

2.000 zł do  
13.06.2019 r. 12.0000 17.06.2019 r., pokój 

nr 12, o godz. 14.00

13 Stryjno WR1L/00024264/3 48 2,7690 Grunty orne – V, pastwiska trwa-
łe IV i VI, nieużytki, lasy

5.000 zł do  
14.06.2019 r. 55.000 18.06.2019 r., pokój 

nr 12, o godz. 11.00

14 Małowice WR1L/00029817/0 145 0,1360 Pastwiska trwałe – V
Nieużytki

500 zł do  
14.06.2019 r. 3.500 18.06.2019 r., pokój 

nr 12, o godz. 12.00

15 Boraszyce Wielkie WR1L/00026294/6 61/4 0,2999 Zurbanizowane tereny niezabu-
dowane lub w trakcie budowy

5.000 zł do  
14.06.2019 r. 25.000 18.06.2019 r., pokój 

nr 12, o godz. 13.00

16 Dąbie WR1L/0024268/1 128 0,8159 Grunty orne – IVb i V 5.000 zł do  
14.06.2019 r. 47.000 18.06.2019 r., pokój 

nr 12, o godz. 15.00

WÓJT GMINY WIŃSKO
informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na najem pomieszczeń gospodarczych położonych 

w obrębie Przyborów na terenie Gminy Wińsko
 Miejscowość/adres Księga wieczysta Powierzchnia użytkowa w m2 Miesięczny czynsz najmu Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość wadium

Przyborów WR1L/00042943/9 51,78 88,03 zł netto + VAT 12.06.2019 godz. 11.00 07.06.2019 r. 15,00 zł


