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Azbest 
Gmina Wińsko po raz ósmy otrzymała z WFO-
SiGW dotację na usuwanie azbestu. Wybrano 
już firmę, z którą zostanie podpisana umowa na 
zebranie i utylizację niebezpiecznych materia-
łów. Termin wykonania umowy to 15 sierpnia 
2022 r. W tym czasie z 16 posesji zostaną zabra-
ne ponad 43 tony wyrobów azbestowych. 
Zachęcamy mieszkańców, aby już teraz składali 
wnioski o utylizację azbestu w przyszłym rok. 
Przypominamy, że terminem ostatecznego usu-
nięcia azbestu jest 31 grudnia 2032 r.

Cena śmieci w gminie Wińsko 
się nie zmienia 
W całym kraju obserwujemy obecnie podwyżki 
opłat za odbiór śmieci. Pomimo wzrastających 
kosztów paliwa oraz roboczogodzin pracowni-
ków odbierających odpady komunalne gmina 
Wińsko utrzymuje ceny odbioru odpadów na 
niezmienionym poziomie. Dotyczy to zarówno 
opłat od osób indywidualnych, jak i opłat od 
firm, które zawarły umowę z gminą. 

Gabaryty
Podczas tegorocznej akcji odbioru odpadów
gabarytowych na terenie całej gminy zebrano 
19 ton opon i 87 ton innych odpadów. Kolejna 
zbiórka w przyszłym roku.

Oszczędzanie wody
Obowiązuje zakaz podlewania i napełniania ba-
senów ogrodowych wodą z wodociągów. Jak 
przypomina Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, z powodu trwającej suszy obo-
wiązuje bezwzględny zakaz używania wody 
z wodociągów do celów innych niż bytowe. Jeże-
li komuś z kranu płynie brązowa woda, oznacza 
to, że ktoś w sąsiedztwie pobiera znaczne ilości 
wody do innych celów.
Przypominamy, że z hydrantów może korzystać 
wyłącznie straż pożarna podczas gaszenia poża-
rów – nikt więcej! Również strażacy postępują 
rozsądnie. Tankują do wozów wodę bezpośred-
nio ze stacji, a nie z sieci, a dopiero gdy zabrak-
nie jej w czasie akcji, korzystają z hydrantów. 
Rolnicy i hodowcy, którzy potrzebują dużych ilo-
ści wody, mają obowiązek posiadania czynnych 
studni i zbiorników zapasowych. 
Wszyscy powinniśmy zbierać deszczówkę z da-
chów i utwardzonych posesji. 
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Hala oficjalnie otwarta!
 » Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie została 

oficjalnie otwarta. Pierwotnie planowano otwarcie na marzec tego roku, w obliczu wybuchu wojny 
w Ukrainie zostało jednak przesunięte, a hala oddana do użytku uczniom.
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Raport o stanie gminy, 
wotum zaufania i absolutorium

100% poparcia – po raz czwarty z rzędu Rada Gminy Wińsko przyjęła 
raport o stanie gminy, podjęła uchwały o  wotum zaufania i udzieleniu 
absolutorium dla wójt Jolanty Krysowatej-Zielnicy. Wszyscy obecni  na 
sesji (14 radnych, 1 nieobecny) głosowali „za”. 

Wójt podziękowała przede 
wszystkim skarbnik Annie Kup-
czyk, a także radnym, sołtysom, 
współpracownikom i wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że 
kolejny rok, naznaczony pande-
mią, mógł dobrze skończyć się dla 
stanu gminy i gminnych finan-
sów. Wyraziła nadzieję, że bieżący 

rok, choć już nie „covidowy”, ale 
„wojenny” również uda się zwień-
czyć takim sukcesem, zwłasz-
cza że ryzyk jest wiele. Galopu-
jąca inflacja stanowi zagrożenie 
dla wielu gminnych inwestycji, 
w tym tych najważniejszych i naj-
większych, które mają być realizo-
wane z Polskiego Ładu.

wotum zaufania i absolutoriumwotum zaufania i absolutoriumwotum zaufania i absolutoriumwotum zaufania i absolutoriumwotum zaufania i absolutoriumwotum zaufania i absolutorium

W dniu oficjalnej inaugu-
racji przyjechało wie-
lu gości, wśród nich 

wojewoda dolnośląski Jarosław 
Obremski, członek zarządu woje-
wództwa dolnośląskiego Tymo-
teusz Myrda, poseł na sejm RP 
Paweł Hreniak, wójt gminy Wiń-
sko Jolanta Krysowata-Zielni-
ca, przewodnicząca rady gmi-
ny Wińsko Regina Hukiewicz 
a także samorządowcy z Wiń-
ska, nauczycielki tej szkoły, rad-
ne tego obwodu szkolnego – Mał-
gorzata Wincenciak-Podbucka 
(Orzeszków) i Julianna Wdowiak 
(Małowice) – oraz samorządowcy 

z sąsiednich miast, gmin i powia-
tów. Obecni także byli dyrekto-
rzy, kierownicy i pracownicy jed-
nostek administracyjnych gminy 
Wińsko, przedstawiciele instytu-
cji z sąsiednich gmin, radni, soł-
tysi, ksiądz proboszcz Jan Mazur, 
mieszkańcy Orzeszkowa, Mało-
wic, Iwna, Przyborowa i całego 
obwodu szkolnego SP Orzeszków.

Zanim przecięto uroczyście 

wstęgę, zebrani nagrodzili grom-
kimi oklaskami byłą dyrektor 
szkoły, Kazimierę Gomułkę, 
obecnego dyrektora Dariusza 
Kucnera, oraz wójt Jolantę Kry-
sowatą-Zielnicę.

Zgodnie podkreślono, że 
powstanie takiego obiektu – 

nowoczesnego i ekologiczne-
go, przy szkole niegdyś planowa-
nej do zamknięcia – to dowód, 
że marzenia się spełniają, jeśli się 
w nie mocno wierzy.

Otwarcie miało także swój 
sportowy wymiar. Zebrani 
obejrzeli pokaz karate i mie-

szanych sztuk walki w wyko-
naniu Akademii Sportów Wal-
ki GOK1 ze Ścinawy. Rozegra-
ne zostały też zawody o puchar 
Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego i Wójta Gminy 
Wińsko. Wzięły w nich udział 
drużyny ze szkół podstawo-
wych gminy Wińsko.

– Nie było nas stać na zwykłą 
salę gimnastyczną, rzuciliśmy 
się więc na tak niezwykły, jak się 
wydawało nieosiągalny projekt 
– mówi wójt gminy Wińsko. – 95 
procent finansowania z dolnoślą-
skiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego pozwoliło zbudo-
wać od podstaw coś tak piękne-
go, nowoczesnego i zaawansowa-
nego technologicznie. Z tego jeste-
śmy najbardziej dumni.

– To wspaniałe uczucie móc 
dotrzymać słowa i dać społecz-
ności to, czego potrzebuje – pod-
kreśla radna Julianna Wdowiak. 
– Wierzę, że hala to niejedyna, 
choć dotąd największa rzecz, któ-
rą uda nam się zbudować jeszcze 
w tej kadencji.
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Imię i nazwisko Miejsce Konkurs Szkoła
Nadia Malewicz III XIII Powiatowy Konkurs Plastyczno- Językowy „Moja krzyżówka warzywno- owocowa” (język angielski) Szkoła Podstawowa w Krzelowie
Szymon Smolara I XIII Powiatowy Konkurs Plastyczno- Językowy „Mój idiom obrazkowy” (język niemiecki) Szkoła Podstawowa w Wińsku
Alan Malewicz II XIII Powiatowy Konkurs Plastyczno- Językowy „Mój idiom obrazkowy” (język niemiecki) Szkoła Podstawowa w Krzelowie
Wojtek Bodera III XIII Powiatowy Konkurs Plastyczno- Językowy „Mój idiom obrazkowy” (język niemiecki) Szkoła Podstawowa w Krzelowie
Alan Stańczyk III Powiatowy Konkurs Historyczny „Polskie Państwo Podziemne 1939 – 1945” Szkoła Podstawowa w Wińsku
Alan Stańczyk I Powiatowy Quiz Historyczny „Na tropie zabytków – miejsca oczywiste i nieoczywiste w Powiecie Wołowskim” Szkoła Podstawowa w Wińsku

Wiktoria Kamińska II Powiatowy Quiz Historyczny „Na tropie zabytków – miejsca oczywiste i nieoczywiste w Powiecie Wołowskim” Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie
Martyna Bieleń, Karolina 

Dutko, Alan Malewicz III I Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mistrzowie Lektur Szkolnych” Szkoła Podstawowa w Krzelowie

Damian Kaczmarek,  Szy-
mon Górecki, Tobiasz Wilk III I Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mistrzowie Lektur Szkolnych” Szkoła Podstawowa w Krzelowie

Emilia Matuła, Lena Pod-
bucka,  Krzysztof Polacki II I Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mistrzowie Lektur Szkolnych” Szkoła Podstawowa w Krzelowie

Oskar Ikoniak, Klaudia 
Kubasik, Alan Stańczyk I I Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mistrzowie Lektur Szkolnych” Szkoła Podstawowa w Wińsku

Hubert Studenny, Joanna 
Olszewska, Aleksandra 

Nogaj  
III I Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mistrzowie Lektur Szkolnych” Szkoła Podstawowa w Krzelowie

Filip Skowroński I XVII Powiatowy Konkurs Matematyczny „Omnibus” Szkoła Podstawowa w Wińsku
Lena Wojtyła III I Powiatowe Mistrzostwa Sudoku Powiatu Wołowskiego Szkoła Podstawowa w Krzelowie

Dagmara Mosiek II I Powiatowe Mistrzostwa Sudoku Powiatu Wołowskiego Szkoła Podstawowa w Wińsku
Filip Skowroński II I Powiatowe Mistrzostwa Sudoku Powiatu Wołowskiego Szkoła Podstawowa w Wińsku

Jakub Awgul II I Powiatowe Mistrzostwa Sudoku Powiatu Wołowskiego Szkoła Podstawowa w Wińsku
Krzysztof Polacki I I Powiatowy Konkurs Informatyczny „Infobystrzaki” Szkołą Podstawowa w Krzelowie

Aleksandra Pobudkowska II Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczny „Twórczość Marii Konopnickiej w ilustracjach dzieci” Przedszkole Samorządowe w Wińsku
Mikołaj Juzwa III Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczny „Twórczość Marii Konopnickiej w ilustracjach dzieci” Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Głębowicach

Wiktoria Bandura II Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczny „Twórczość Marii Konopnickiej w ilustracjach dzieci” Szkoła Podstawowa w Krzelowie
Natalia Leśna II Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczny „Twórczość Marii Konopnickiej w ilustracjach dzieci” Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie

Aleksandra Nogaj II III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Świat wokół nas…” Szkoła Podstawowa w Krzelowie
Filip Skowroński II III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Świat wokół nas…” Szkoła Podstawowa w Wińsku

Karol Fojt III III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Świat wokół nas…” Szkoła Podstawowa w Wińsku
Klaudia Kubasek, 

 Alan Stańczyk III VII Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Kreatywny recykling – Eko Marzanna” Szkoła Podstawowa w Wińsku

Julia Radyk I II Powiatowy Quiz „Wiedzy o samorządzie terytorialnym”. Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie
Dominik Tomaś I I Powiatowy konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Wymarzone zawody” Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Jan Bober wyróżnienie I Powiatowy konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Wymarzone zawody” Przedszkole Samorządowe w Wińsku
Klaudia Kubasik, Zuzanna 
Piskorz, Sandra Łubińska, 
Sandra Bekacz, Wiktoria 
Szelest, Alan Stańczyk

I I Powiatowy Konkurs na projekt społeczny z wiedzy o społeczeństwie. Szkoła Podstawowa w Wińsku

Dagmara Mosiek III II Powiatowy Konkurs  „Żyję, więc pomagam” Szkoła Podstawowa w Wińsku

Gala organizowana od 15 lat 
przez Powiatowe Centrum 
Edukacji i Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Wołowie to uroczystość, na 
której honorowani są laureaci 
powiatowych konkursów wiedzy 
i umiejętności. Ten rok dla 
uczniów z gminy Wińsko okazał 
się rekordowy – przedstawiamy 
wszystkich laureatów z roku 
szkolnego 2021/2022.

XV Jubileuszowa Powiatowa Gala Laureata 2022
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Są pieniądze na…
Gmina Wińsko dysponuje funduszami na następujące inwestycje:
  modernizacja parkingu i bezpieczne przejście dla 

pieszych przy szkole w Orzeszkowie (Fundusz Po-
mocy Rozwojowej UMWD)

  plac zabaw i rekreacji w Krzelowie przy blokach 
(Odnowa Wsi Dolnośląskiej UMWD)

  remont stołówki w Szkole Podstawowej w Krzelo-
wie (program „Posiłek w szkole i w domu”)

  termomodernizacja szkół w Wińsku, Orzeszkowie 
i Krzelowie (Polski Ład II – Fundusz Inwestycji 
Strategicznych)

  remonty dróg powiatowych na terenie gminy 
Wińsko (Polski Ład II – Program Inwestycji Strate-
gicznych):
– do S5  z Wińska przez Kleszczowice, Stryjno do 
granicy gminy/powiatu (w najgorszym możliwym 
stanie)

– kontynuacja ul. Piłsudskiego z Wińska w kierun-
ku Piskorza (granica gminy/powiatu) i Węgrzc 
(droga bardzo zdegradowana)
– odcinki drogi przez Buszkowice, Iwno, Przybo-
rów (droga wymaga jedynie remontów cząstko-
wych na niektórych odcinkach)

Powiat wołowski nie złożył wniosku na 
remont drogi z Wińska do Wołowa przez 
Smogorzów i Smogorzówek, natomiast 
zadbał o tę samą drogę po stronie gmi-
ny Wołów. Na liście nie znalazła się także 
Rudawa. Natomiast odcinek powiatówki 
Głębowice – Czaplice i przez wieś Brzózka 
ma jeszcze szansę, ponieważ znalazł się na 
liście wniosków dla powiatów popegeerow-
skich, jeszcze nierozstrzygniętych. 

Komentarz:
Jeśli się przez 30 lat nie robiło nic lub prawie nic – i nie ma tu znaczenia, kto był staro-

stą ani kto reprezentował gminę Wińsko w Radzie Powiatu – trudno oczekiwać, że w jed-
nym roku zrobi się wszystko. Niemniej lista priorytetów wskazana przez samorząd gmi-
ny Wińsko powinna być szanowana. To my, mieszkańcy i ich przedstawiciele wybra-
ni w demokratycznych wyborach, my, użytkownicy tych dróg, wiemy najlepiej, czego 
nam potrzeba. Dlatego uważamy, że policzkiem dla mieszkańców Smogorzowa Wiel-
kiego, Smogorzówka i Rudawy jest pominięcie przez Powiat Wołowski właśnie tych wsi 
we wnioskach składanych w ramach Polskiego Ładu. Zwłaszcza, że dotąd mieszkań-
cy ci wykazali się wyjątkową cierpliwością. Obecnie trwa kompleksowy remont dwo-
ru w Smogorzówku za pieniądze z rezerwy ogólnej Skarbu Państwa, przeznaczone na 
repatriację. Zamieszkają tam Polacy z Kazachstanu, podobnie jak pięć lat temu rodziny, 
które zasiedliły byłą szkołę w Rudawie.  

Czy Powiat wezwie nas o dołożenie się do remontów? Zapewne tak. Sądzimy jednak, 
że zanim to zrobi, powinien zająć się wreszcie sprzedażą swoich nieruchomości na terenie 
naszej gminy lub nieruchomości Skarbu Państwa, które ma w zarządzie: działek budow-
lanych, terenów inwestycyjnych, domów (częściej ruin), ziemi rolnej. Apelujemy o to do 
nich ósmy rok. To są pieniądze, które nie tylko wystarczą na udział własny, ale i na bie-
żące zadbanie o pozostałe powiatowe drogi, które niszczeją przez zaniedbania zarząd-
cy – czyli powiatu właśnie.  

Jolanta Krysowata-Zielnica, wójt Gminy Wińsko
Regina Hukiewicz, przewodnicząca Rady Gminy Wińsko

Srebrny 
Krzyż 
Zasługi
Wójt Jolanta Krysowata-
Zielnica została odznaczona 
przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Znalazła się w gronie 
kilkudziesięciu 
samorządowców z całej 
Polski, wyróżnionych 
odznaczeniami państwowymi 
podczas uroczystości 
w Belwederze z okazji Dnia 
Samorządowca.  

Złote Gody 
50 lat wspólnego życia świętowali w czerwcu Elżbieta 
i Jan Żygadło z Biaław Wielkich, Maria i Wiesław Wrona 
z Wińska oraz Wiesława i Stanisław Przytoccy z Węgrzc. 
Zostali udekorowani medalami od Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, otrzymali również pamiątkowe wa-
zony, kwiaty, strzelały korki od szampana, była też moc 
życzeń – w tym wielu kolejnych, wspólnych lat – od dzie-
ci i wnuków oraz całej społeczności gminy Wińsko.

Złote Gody Złote Gody Złote Gody Złote Gody Złote Gody Złote Gody 

Bezpieczny szlak pieszo-rowerowy na zalew Słup
Lepiej dalej, ale bezpieczniej i w dodatku w ładnej scenerii – mamy już bezpieczny szlak na zalew dla rowerzystów i pieszych.

Do kąpieliska można dotrzeć dro-
gą gminną i leśną, z Wińska prosto nad 
wodę. Drogę krajową przecina się tyl-
ko raz, żeby znaleźć się na ul. Słonecz-
nej. Następnie kierujemy się ul. Sło-
neczną do końca, następnie utwar-
dzoną drogą łukiem w lewo (to waż-
ne!) do Jakubikowic. W Jakubikowi-
cach w prawo asfaltem do końca wsi, 
dalej leśną drogą, wyrównaną i utwar-
dzoną przez Nadleśnictwo Wołów, do 
drogi powiatowej prowadzącej do Słu-
pa. My jednak skręcamy nieco w pra-

wo i po lewej stronie mamy już wjazd 
na parking Zalewu. Rowerami można 
dojechać do samej wody. Są tu stojaki 
na rowery i wszystko, czego trzeba do 
relaksu, gdy jest pogoda. 

Całą trasę na Zalew oznakowano 
strzałkami. 

Szlak przez ul. Słoneczną, Jaku-
bikowice i las jest nie tylko bezpiecz-
niejszy, ale też bardzo ładny. Niektó-
rzy twierdzą nawet, że ma więcej uro-
ku niż tereny nad samym zalewem, 
warto więc nieco nadłożyć drogi.

 » W pierwszy dzień wakacji miało miejsce otwarcie sezonu 
kąpielowego na gminnym zalewie w Słupie.

Mamy tam nowe ławki, miejsca ogniskowe, 
toalety i miejsca postojowe dla rowerów. 
Jedyny oficjalny parking dla samochodów 

znajduje się od strony drogi powiatowej do Słupa.
Kąpielisko pod opieką ratowników zostało 

wydzielone bojami i to jedyna część akwenu, któ-
rej ratownicy będą pilnować. Oznacza to, że oso-
by kąpiące się na części niestrzeżonej, od strony 
lasu i pomostów, nie będą upominane za pływa-
nie poza wyznaczonym kąpieliskiem, ale robią to 
na własną odpowiedzialność.

Pamiętajcie o zakazie wjazdu na wały 
wokół kąpieliska. To nasza wspólna gmin-
na własność i dlatego jest cały czas monito-
rowana. Osoby nierespektujące zakazu wjazdu 
będą łatwo identyfikowane i otrzymają mandaty. 
Dotyczy to także – a może w szczególności – moto-
cykli i crossów.

Na zalew prowadzi też bezpieczny szlak pieszo-
-rowerowy – z ul. Witosa przez ul. Słoneczną do 
Jakubikowic i stamtąd leśnym duktem do drogi 
powiatowej i parkingu przy kąpielisku. 

R o d z i -
ce, upomnij-

cie swoje dzie-
ci, nawet nasto-

letnie, żeby uważały 
podczas drogi na zalew. 

Droga krajowa jest ruchliwa i należy zachować 
szczególną ostrożność – niech te wakacje będą cza-
sem bezpiecznego wypoczynku dla nas wszyst-
kich.

Anna Pędziwiatr, dyrektor GOSTiR 

Kąpielisko w Słupie 
Drogę na zalew 

wskazują 
specjalne 
tabliczki
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Dodatek „Strony Za Odrą” 
finansowany jest ze środków Gminy Wińsko

Spotkanie z premierem
W Sobótce na Dolnym Śląsku premier Mateusz Morawiecki spotkał się z grupą samorządowców. Towarzyszyli mu 
ministrowie, wojewoda i posłowie. Była okazja do zapytania szefa rządu, co z Polskim Ładem w obliczu galopującej 
infl acji, która tak bardzo dotknęła gminne inwestycje – kosztorysy sprzed roku nie przystają już do aktualnych cen 
rynkowych.

Ważnym tematem było też to, dlaczego przeciąga 
się sprawa warunkowego prawa wykonywania zawo-
du dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy oraz czy będą 
pieniądze i możliwość przejęcia pustych nieruchomo-
ści Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe.

O efektach spotkania poinformujemy bezzwłocz-
nie na stronie Winsko.pl.

  Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica rozmawiała
 z premierem Mateuszem Morawieckim

WYKAZ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonej do dzierżawy

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

 Smogorzówek WR1L/ 00024290/4  147/7 0,4908  K - 0,4908 Przetarg nieograniczony  245,40 Do 30 września każdego roku

Z wykazem nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można zapoznać się siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3a, tel. 71 380 42 31.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni na stronach internetowych www.winsko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscowości Smogorzówek oraz w prasie.  

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

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

zagospodarowania
Wysokość i termin wniesienia 

wadium
Cena Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1

Białawy Małe

WR1L/00004082/7 136/4 1 655

Niezabudowana 

Brak planu, została 
wydana decyzja 

o warunkach zabudowy

6.000 do 29.07.2022 r. 39.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego 

02.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00
2 WR1L/00004082/7 136/5 1 420 6.000 do 29.07.2022 r. 36.000,00 02.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00
3 WR1L/00004082/7 136/6 1 347 6.000 do 29.07.2022 r. 34.000,00 02.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00
4 WR1L/00004082/7 136/7 1 554 6.000 do 29.07.2022 r. 37.000,00 02.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00
5

Chwałkowice
WR1L/00024474/8 138/7 1 800 8.000 do 29.07.2022 r. 42.000,00 03.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00

6 WR1L/00024474/8 138/8 2 100 8.000 do 29.07.2022 r. 50.000,00 03.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00
7 WR1L/00024474/8 138/9 2 514 8.000 do 29.07.2022 r. 58.000,00 03.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00
8

Domanice

WR1L/00024476/2 137/1 1 774

Niezabudowana wraz 
z udziałem 1/9 części do 

137/10

8.000 do 29.07.2022 r. 47.000,00 04.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00
9 WR1L/00024476/2 137/2 1 500 8.000 do 29.07.2022 r. 41.000,00 04.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00

10 WR1L/00024476/2 137/3 1 500 8.000 do 29.07.2022 r. 41.000,00 04.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00
11 WR1L/00024476/2 137/4 1 698 8.000 do 29.07.2022 r. 42.000,00 04.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00
12 WR1L/00024476/2 137/5 1 500 8.000 do 29.07.2022 r. 42.000,00 04.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00
13 WR1L/00024476/2 137/6 1 500 8.000 do 29.07.2022 r. 44.000,00 04.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00
14 WR1L/00024476/2 137/7 1 500 8.000 do 29.07.2022 r. 44.000,00 04.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00
15 WR1L/00024476/2 137/8 1 500 8.000 do 29.07.2022 r. 44.000,00 04.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00
16 WR1L/00024476/2 137/9 1 500 8.000 do 29.07.2022 r. 44.000,00 04.08.2022 r., pokój nr 11,  godz. 11.00

Z ogłoszeniem o sprzedaży nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 11, , tel. 71 38 04 205.
Ogłoszenia podaje się 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 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147 . Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

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

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

zagospodarowania
Wysokość i termin wniesienia 

wadium
Cena Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1 Małowice WR1l/00025255/4 288/3 0,1126 Nieruchomość gruntowa

Brak planu

4.000 zł do 29.07.2022 r. 25.000,00 Przed zawarciem 
aktu 

notarialnego

01.08.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
2 Aleksandrowice WR1l/00024437/7 54/1 0,8028 Nieruchomość gruntowa 15.000 zł do 29.07.2022 r. 80.000,00 01.08.2022 roku pokój nr 11 o godz. 12.00

3 Morzyna WR1l/00016186/3 209/1 0.0773 Nieruchomość zabudowana 
budynkiem mieszkalnym 7.000 zł do 29.07.2022 r. 28.700,00 01.08.2022 roku pokój nr 11 o godz. 13.00

Z ogłoszeniem o sprzedaży nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 11, , tel. 71 38 04 205.
Ogłoszenia podaje się 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 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147 . Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

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

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

zagospodarowania
Wysokość i termin 
wniesienia wadium

Cena Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1 Moczydlnica Klasztorna WR1l/00025357/9 42/4 O,1047 Nieruchomość gruntowa Brak planu 3.000 zł do 29.07.2022 r. 23.000,00
Przed zawarciem aktu 

notarialnego
05.08.2022 r., pokój nr 11, 

godz. 11.00
Z ogłoszeniem o sprzedaży nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 11, , tel. 71 38 04 205.

Ogłoszenia podaje się 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 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147 . Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu. 

 WYKAZ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży 

Poz.
Nieruchomość 

położona w obrębie
Księga wieczysta Nr działki Pow. w m2 Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

Forma sprzedaży Wartość Termin zapłaty Uchwała Rady Gminy

1 Kozowo WR1L/00026283/6 115
1,05 ha w udziale 

933/10000
Lokal mieszkalny 42/1A 

o pow. użytkowej 78,70 m2 Brak planu Na rzecz najemcy 150.000,00 Przed zawarciem aktu 
notarialnego 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 2021 r, poz.1899 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin złożenia dokumentów, który przypada od 30 czerwca do 12 sierpnia 2022 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 , tel. 71 38 04 205.

Wykazy podaje się 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”.


