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Rozkład jazdy autobusów 
Dzięki uzyskanej na rok 2023 dotacji z Funduszu Rozwo-
ju Przewozów Autobusowych do 31 grudnia tego roku 
funkcjonować będą w gminie Wińsko cztery wewnętrzne 
połączenia busowe. 
Ponadto PKS Lubin prowadzi przewóz na trasie Piskorzy-
na – Lubin, a PKS Wołów – przewozy między miejscowoś-
ciami gminy Wińsko a Wołowem. Szczegóły na www.win-
sko.pl/rozklady-jazdy/
Wersję papierową rozkładu można pobrać w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Gminy.

Nowa atrakcja – sala zabaw 
Tego jeszcze nie było! Sala zabaw, a z nią możliwość orga-
nizacji urodzin, imienin i innych imprez dla najmłodszych 
– także z animacjami i dodatkowymi atrakcjami. 
Wkrótce otwarcie i ogłoszenie regulaminu korzystania. 
Jest jednak jedna przeszkoda – sala nie ma nazwy. Ogła-
szamy więc konkurs dla naszych najmłodszych mieszkań-
ców: jak powinna się nazywać sala zabaw w GOK w Wiń-
sku?
Autor najciekawszej propozycji otrzyma karnet na bez-
płatną organizację swojej imprezy. Zwycięzcą musi być 
dziecko, ale dorosłym (rodzicom, wujkom, ciociom, 
dziadkom, babciom) wolno podpowiadać.
Opisy i zdjęcia sali na www.winsko.pl

Ptasi Targ powraca!
Cieszący się dużą popularnością Ptasi Targ, organizowa-
ny w każdą trzecią niedzielę miesiąca, został w styczniu 
odwołany w wyniku ogłoszenia epidemii wysoce zjadli-
wej grypy ptaków (HPAI). Wystawcy i wielbiciele tej im-
prezy musieli zrezygnować z udziału z powodu obostrzeń 
nałożonych przez Inspekcję Weterynaryjną.
31 stycznia wszystkie zakazy i nakazy – w tym zakaz wy-
puszczania drobiu na zewnątrz – zostały uchylone. 
Liczymy, że od lutego Ptasi Targ ponownie będzie miał 
charakter cykliczny, w każdą trzecią niedzielę miesiąca). 
O ewentualnych, niezależnych od nas zmianach, będzie-
my informować na bieżąco, na stronach www.winsko.pl, 
www.winsko24.pl oraz na profilu facebookowym.
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Mimo obietnic szybkiego remontu i od-
dania drogi wojewódzkiej nr 334 do 
użytku jeszcze przed świętami Bożego 
Narodzenia, wciąż trwa remont na od-
cinku Krzelów – Konary – Moczydlnica.
Kierownik remontu Piotr Wawrzyń-
czak opóźnienia tłumaczy zmianami 
technologii remontu, wymuszonymi 
odkryciem pod starą drogą nawierzch-
ni z kamieni polnych, która musi zostać dodatkowo wzmoc-
niona cementem, żeby wykonany remont nie okazał się 
krótkotrwały. Dodatkowo deszczowa pogoda również nie 
sprzyja szybkim pracom. Obecnie zostały odtworzone lub 
odmulone rowy przydrożne. Nakładanie warstw bitumicz-
nych powinno rozpocząć się w drugiej połowie marca tego 
roku, a oddanie drogi do użytku – na początku kwietnia.
– To nam utrudnia życie i zwiększa koszty dojazdu do pracy 
– przyznaje radna Agnieszka Karasińska. – Dodatkowo au-
tobus szkolny nie może przejechać, więc musimy radzić so-
bie innym sposobem.
Przeciągający się remont – a właściwie fakt, że stanął 
w miejscu – wszystkich irytuje, ale i tak się cieszymy, że dro-
ga w końcu będzie! A jak zapewnia zarządca, czyli Dolno-
śląska Służba Dróg i Kolei, następny będzie odcinek przez 
Moczydlnicę Klasztorną. 

Remont się przeciąga

Po paszporty coraz bliżej
W Wołowie uruchomiono punkt paszportowy. Mieści się w parterze 
Urzędu Miejskiego (Wołów, Rynek 34 ) w pokoju nr 4. Godziny otwarcia 
to: 8.00–14.30 (poniedziałki, środy, czwartki i piątki) 
oraz 8.30–15.30 we wtorki.

Wizytę w punkcie paszportowym należy umówić telefonicznie 
pod nr. 71 319 13 00, z tygodniowym wyprzedzeniem.

W ten sposób mieszkańcy naszej gminy mają już w pobliżu trze-
cie miejsce, w którym mogą wyrobić paszport bez potrzeby odwie-
dzania Wrocławia. Drugi punkt działa już trzeci rok w Lubinie, 
w Starostwie Powiatowym przy ul. Jana Kilińskiego 12 b, w pokoju 
nr 216. Godziny pracy to dni powszednie, od 9.00 do 15.00. Wkrót-
ce po nim otwarto punkt w Starostwie Powiatowym Trzebnicy. Sta-
rosta wołowski nie widział takiej potrzeby, dlatego punkt paszpor-
towy został otwarty w Ratuszu, czyli Urzędzie Miasta.   

W celu wyrobienia paszportu w Wołowie należy umówić się tele-
fonicznie oraz mieć: aktualne zdjęcie do paszportu, dowód wnie-
sienia opłaty paszportowej oraz aktualny dokument tożsamości – 
dowód osobisty lub dotychczasowy paszport.

 » Użytkownicy drogi między 
Orzeszkowem a Małowicami 
od lat żyją w stresie. 
Przejazd kolejowy między 
tymi miejscowościami  
był „prawidłowo 
oznakowany”, ale 
kompletnie 
niestrzeżony. 
„Prawidłowe 
oznakowanie” nie 
pomagało, bo 
prawidłowo 
zatrzymujący się 
przed przejazdem 
kierowcy i tak nie 
mieli szansy zobaczyć 
pociągu. Bywało, że 
w ciemności lub mgle 
opuszczali szyby, 
wyłączali silnik, radio 
i nasłuchiwali, czy pociąg nie 
nadjeżdża. 

Nie pomagały pisma, skar-
gi, apele, medialne akcje 
mieszkańców i władz 

gminy. Nawet śmierć kierowcy 
szkolnego autobusu nie wpły-
nęła na postawę PKP Polskich 
Linii Kolejowych. Choć inwe-
stowano w linie oraz stację 
Małowice i przystanek Orzesz-
ków, do montażu sygnalizacji 
świetlnej i dźwiękowej zabra-
kło… dobrej woli, bo o pienią-
dzach jakoś nikt nie wspomi-
nał. 

– Ofiara Marka nie może 
pójść na marne – mówili człon-

kowie jego rodziny, 
radni, wójt, koledzy, sąsie-
dzi, mieszkańcy. 

– Mogliśmy liczyć na 
wsparcie i interwencje władz 
wojewódzkich, państwowych 
i samorządowych, radnych 
sejmiku i posła Pawła Hrenia-
ka. Sprawa trafiła do Minister-
stwa Infrastruktury. W odpo-
wiedzi na złożone przez posła 
Hreniaka zapytanie poselskie 
czytamy:

„PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. poinformowała 
również, że podjęła działa-

nia polegające na podniesie-
niu kategorii przedmiotowe-
go przejazdu kolejowo-drogo-

wego do katego-
rii B tzn. że ruch dro-

gowy będzie na nim kie-
rowany przy pomocy samo-
czynnych systemów przejaz-
dowych, które są wyposa-
żone w sygnalizatory drogo-
we i rogatki zamykające ruch 
drogowy w kierunku wjazdu 
na przejazd i zjazdu z przejaz-
du. Realizacja ww. przedsię-
wzięcia została zaplanowana 
do końca 2023 r.”

Dziś dziękujemy za słowo, 
a świętować będziemy, gdy 
zostanie ono dotrzymane. 

Przejazd strachu 

Fo
t. 
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xa

ba
y

Do końca roku 
niebezpieczny 
przejazd ma mieć 
szlabany 
i sygnalizację. 
Czekamy 
z niecierpliwością!

”
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Ferie tuż-tuż
Ferie zimowe w województwie dolnośląskim zaczynają się w tym 
roku 13 lutego i potrwają do 26 lutego.
Na ten okres zimowe rozrywki dla dzieci i młodzieży szkolnej tra-
dycyjnie przygotowały wspólnie: Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji. Pierwszy tydzień 

ferii to oferta GOSTiR, a drugi tydzień – GOK. 
Ponadto swoje zajęcia przygotowały też biblioteki publiczne gmi-
ny Wińsko. 
Szczegóły na plakatach i naszych stronach internetowych.
Życzymy udanego i bezpiecznego zimowego wypoczynku!

Po wyremontowaniu pierw-
szych zapadlisk pojawiły się 
kolejne, jeszcze bardziej nie-
bezpieczne. Gdyby nie czuj-
ność sołtys Eweliny Korze-
niowskiej, mogłoby skończyć 
się źle. 

– W deszczu, po ciemku roz-
ciągaliśmy paski, ustawialiśmy 
prowizoryczne zabezpieczenia, 
żeby nikt nie wpadł w te dziu-
ry. Wyglądało to tak, jakby 
droga miała się w tym miejscu 
zawalić! – mówi sołtys.

Droga wjazdowa do Budko-
wa została zamknięta, wyko-

nano błyskawiczny remont 
i wzmocnienie na przełomie. 

– Po dokładnej analizie okaza-
ło się, że należy wykonać dodat-
kowe wzmocnienia między sta-
wem a poboczem. Dopiero wtedy 
nałożymy asfalt na naprawianym 
odcinku i będzie można uznać, że 
jest bezpiecznie – przyznaje wyko-
nawca robót, Tadeusz Ćwik.

Wzmocnienie skarpy od stro-
ny stawu jest niezbędne, ponie-
waż na dłuższą metę woda z tego 
wyjątkowo głębokiego stawu 
i wszechobecne bobry znowu zro-
bią swoje. 

Bliskość głębokiego stawu, który z roku na rok pochłania przyległy 
grunt, oraz panoszące się tu bobry omal nie doprowadziły do katastrofy 
na wjeździe do Budkowa. 

O krok od 
katastrofy  » Wielu mieszkańców niepokoiło, a niektórych wręcz oburzało, że od kilku 

miesięcy spalone żarówki w lampach ulicznych, należących do firmy 
Tauron Dystrybucja, nie były wymieniane. Gmina była zmuszona 
do oszczędności. Umowa z Tauronem  została zmieniona tak, 
żeby obsługa oświetlenia ulicznego kosztowała mniej. 

Oświetlenie uliczne 

Do tej pory każdy sołtys mógł zadzwo-
nić i ekipa z podnośnikiem przyjeż-
dżała nawet do jednej żarówki – 

wyjaśnia Paulina Rudnicka z referatu inwe-
stycji Urzędu Gminy Wińsko. – To gene-
rowało ogromne koszty: od 17 tysięcy do 
nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie. Tyl-
ko za obsługę, bez kosztów energii! Po zmia-
nie umowy tylko upoważniony pracownik 
Urzędu Gminy może zgłosić potrzebę 
wymiany żarówek. 

– Wiele gmin zdecydowało się na 
wygaszanie oświetlenia np. między 
północą a 5 nad ranem – mówi wójt Jolan-
ta Krysowata-Zielnica. – Ja od początku 
byłam i nadal jestem przeciwnikiem takie-
go rozwiązania. Oszczędności poszukali-
śmy gdzie indziej. Bo oszczędzać musimy, 
tak w prywatnych domach, jak i w prze-
strzeni publicznej. W ciągu ostatnich 
ośmiu lat liczba punktów świetlnych pra-
wie się potroiła się, a ceny wzrosły dwu-
krotnie. To oznacza, że dzisiejsze rachun-
ki są sześć razy wyższe niż przed laty. 
Tymczasem podatki, czyli dochody bieżą-
ce gminy, wzrosły w tym czasie zaledwie 
o kilka procent. Czy ktoś ma jeszcze wąt-
pliwości, że musimy oszczędzać? 

Z roku na rok montowanych jest 
coraz więcej lamp solarnych, niezależ-
nych od Tauronu. Niektóre typy tych 

lamp są słabsze, inne oświetlają dosko-
nale, nawet przy marnej pogodzie. 
Uczymy się na błędach. Dlatego w tym 
roku planujemy montaż większej ilości 
porządnych lamp solarnych i rezygnację 
z tych „tauronowskich”, które się dublu-
ją z naszym oświetleniem. 

–  Czy mieszkańcy wiedzą, że kosz-
ty oświetlenia drogi krajowej w całości 
pokrywa gmina? Czy jadącemu samo-
chodem ulicą Mickiewicza jest ono 
potrzebne? Czy tylko idącemu pieszo 
deptakiem? Czy nie lepiej zamonto-
wać oświetlenie solarne „dla pieszych”, 
a zarządcy drogi krajowej pozostawić 
wybór, czy oświetla swoją drogę czy nie? 
Mieszkańcom tak naprawdę potrzebne 
jest oświetlenie przejść dla pieszych, nie 
samej drogi – dodaje wójt.

W najbliższych dniach wszystkie spalo-
ne żarówki z kilku miesięcy zostaną wymie-
nione w ramach jednego zlecenia. To ozna-
cza koszt zaledwie kilku tysięcy złotych – 
znacznie mniej niż kiedyś tylko za jeden 
miesiąc. 
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Na wniosek Rady Gminy Wińsko wójt Jolanta Krysowata-Zielnica oraz 
przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz złożyły skargę na 
bezczynność Zarządu Powiatu Wołowskiego w sprawie inwestycji 
drogowych powiatu na terenie gminy Wińsko i częściowo gminy 
Wołów. 

Przypomnijmy, powiat 
otrzymał z Polskiego Ładu rekor-
dowe kwoty dofinansowania 
na inwestycje drogowe. Mimo 
to od wiosny nie zostały ogło-
szone przetargi. Po interwen-
cjach i spotkaniach, naciskach 
i w końcu obietnicach, że pierw-
szy – i najważniejszy – przetarg 
zostanie ogłoszony „jeszcze 
w tym roku” czyli w 2022, nie 
działo się nic. Po złożeniu skargi 
przez reprezentantki naszej gmi-
ny przetarg się pojawił w ostatni 
dzień roboczy minionego roku 
czyli 30 grudnia, o godz. 17.50 
– już „po godzinach”. 

– Co to było? Wojna psycho-
logiczna czy wyścig z czasem? – 
zastanawiała się uczestnicząca 
w obradach Komisji w roli gościa 
wójt Jolanta Krysowata-Zielnica.

– Skorzystaliśmy z zapro-
szenia na Komisję. Posadzi-
li nas w kącie i roztoczyli wizję, 
że wszystko jest w porządku 
– komentuje przewodnicząca 
Rady Gminy Wińsko Regina 
Hukiewicz. 

Zgodnie z przewidywaniami 
27 stycznia, na LVIII sesji Rady 
Powiatu Wołowskiego, skarga 
gminy Wińsko została odrzuco-
na. 10 głosów oddano za uzna-
niem jej za niezasadną. Cieka-
wym jest, że nie oddano ani jed-
nego głosu przeciw, natomiast 
aż 6 radnych wstrzymało się od 
zajęcia stanowiska w tej sprawie. 
Jeden radny był nieobecny.

Czekamy na ogłoszenie 
dwóch kolejnych przetargów 
z Polskiego Ładu. Oby nie do 
kolejnego grudnia... 

Odrzucona skarga 
na bezczynność Zarządu 
Powiatu Wołowskiego

 » Gmina Wińsko ogłosiła stawki dopłat do wody i nieczystości:
  0,30 zł do 1 m3 

wody,
  6,09 zł do 1 m3 

odprowadzanych 
ścieków,
  3,12 zł do 1 m3 

wywiezionych nie-
czystości.

Dzięki tym dopłatom 
gmina ulży mieszkańcom 
i zniweluje dotkliwość 
wzrostu cen spowodowa-
nych wysokimi kosztami 
obsługi. Koszty te wyni-
kają z wysokich cen ener-
gii oraz paliw.

Od 27 maja wzrosną 
bowiem rachunki i będą 
wynosić odpowiednio:
  za wodę – 3 4,75 zł 

netto/m3,
  za odprowadzenie 

ścieków – 8,01 zł 
netto/m3,
  za wywóz nieczy-

stości płynnych – 
30,88 zł netto/m3 

(zmiana stawki od 
14.02.2023 r.),
  za odbiór osadów 

z przydomowych 
oczyszczalni ście-
ków – 160,37 zł net-
to/m3.

Podatek VAT do 
powyższych cen wynosi 
8%. Ceny te uwzględnia-
ją już podane wyżej dopła-
ty gminne.

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszka-
niowej w Wińsku konty-
nuuje jednocześnie pra-
ce nad zabezpieczeniem 
dostaw wody pitnej dla 
mieszkańców gminy 
Wińsko.

Dzięki środkom uzy-
skanym z rządowego fun-
duszu Polski Ład trwa roz-
budowa sieci wodociągo-
wej. Trwa także moder-
nizacja stacji uzdatniania 
wody w Węgrzcach oraz 

modernizacja przepom-
powni. Zostały zakoń-
czone prace nad nowymi 
studniami w Węgrzcach 
i Turzanach.

– Apelujemy o cierpli-
wość – podkreśla dyrektor 
ZGKiM Karolina Bieniek. 
– Każdy wykop o tej porze 
roku zostawia ślad. Trud-
no jest utwardzić grunt 
tak, żeby nie było śladu. 
Z czasem wszystko zosta-
nie uporządkowane, ale 
trochę się musimy prze-
męczyć. Najważniejsze, 
że nowe rury nie będą tak 
awaryjne jak stare, woda 
będzie czysta, a dostawy 
bezpieczne.

Flota ZGKiM wzboga-
ciła się o dwa nowe pojaz-
dy. Pierwszy z nich to 
samochód marki Merce-
des Benz Antos z beczką 
o pojemności 12 m3, zaku-
piony ze środków subwen-
cji na kanalizację, a drugi 
to ciągnik New Holland 
T5. 110 DC o mocy 110 
KM, który będzie współ-
pracował z nową beczką 
asenizacyjną Meprozet. 

Planujemy zakup jesz-
cze jednego wozu z tej 
samej subwencji, jeśli po 
modernizacji oczyszczal-
ni zostanie odpowiednia 
ilość środków – przyzna-
je Karolina Bieniek.

Nowy sprzęt i nowe stawki
Kupiony właśnie sprzęt jest nowy, prosto 

od producenta i najwyższej jakości
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www.winsko.pl 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

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

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ  WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonych na terenie Gminy Wińsko 

Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. [ha]  Roczny czynsz dzierżawny [zł] Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość wadium [zł]
 Buszkowice Małe WR1L/00030168/5 205/7 0,7036  351,80 15.03.2023 r. 10.03.2023 r. 40,00

Z ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w pokoju nr 3a i pod nr tel. 71 380 42 31. 
Ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na  tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscowości, w której położona jest nieruchomość prze-

znaczona do  dzierżawy, oraz  w prasie.    

RGOŚ 7151.04.2022.2023 R. WÓJT GMINY WIŃSKO
informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym dla mieszkańców budynku wielorodzinnego Konary 45 na najem nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko 

Adres Księga wieczysta Opis pomieszczenia Powierzchnia użytkowa [m2] Miesięczny czynsz najmu [zł] Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość wadium

Konary 44 WR1L/00024274/6
Pomieszczenie gospodarcze nr 1 11,97 20,35 +VAT

15.03.2023 r.
godz. 13.00

10.03.2023 r. 10,00 złPomieszczenie gospodarcze nr 2 19,12 32,50 +VAT
Pomieszczenie gospodarcze nr 3 12,45 21,17 +VAT

Z ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonej do najmu można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wińsko. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4, tel. 71380 42 30 w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenia o przetargu na najem opublikowane są na stronach internetowych www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko i w miejscowości, w której położona jest nieruchomość przeznaczona do najmu, a także w prasie.

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

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

zagospodarowania
Wysokość i termin

 wniesienia wadium
Cena Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1 Wyszęcice WR1L/00024403/0 89 0,2219
Nieruchomość 

gruntowa
 Brak planu 

1.000 zł do 13.03.2023 r. 7.500,00
Przed zawarciem aktu 

notarialnego

17.03.2023 r., godz. 11.00, pokój nr 11 
2 Morzyna WR1L/00016186/3 209/1 0.0956 4.000 zł do 13.03.2023 r. 22.000,00 17.03.2023 r., godz.12.00, pokój nr 11
3 Małowice WR1L/00025255/4 288/3 0,1126 5.000 zł do 13.03.2023 r. 22.000,00 17.03.2023 r., godz. 13.00, pokój nr 11
4 Aleksandrowice WR1L/00024437/7 54/1 0,8025 5.000 zł do 13.03.2023 r. 47.000,00 17.03.2023 r., godz. 14.00, pokój nr 11

Z ogłoszeniem na sprzedaż 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 wpłacać 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 drugiego ustnego przetargu nieograniczonego 

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. [m2] Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Wysokość i termin wniesienia 

wadium
Cena Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1 Rudawa WR1L/00026277/1 66/2 1 578
Niezabudowana wraz 
z udziałem 1/4 części 

co do działki 66/6

 Brak planu – została wydana 
decyzja o warunkach 

zabudowy

5.000 zł  do 13.03.2023 r. 41.000,00
Przed zawar-
ciem aktu no-

tarialnego

16.03.2023 r., godz. 11.00, pokój nr 11
2 Rudawa WR1L/00026277/1 66/3 1 735 5.000 zł  do 13.03.2023 r. 45.000,00 16.03.2023 r., godz. 11.00, pokój nr 11
3 Rudawa WR1L/00026277/1 66/4 1 959 5.000 zł  do 13.03.2023 r. 46.000,00 16.03.2023 r., godz. 11.00, pokój nr 11
4 Rudawa WR1L/00026277/1 66/5 2 003 5.000 zł  do 13.03.2023 r. 47.000,00 16.03.2023 r., godz. 11.00, pokój nr 11

Z ogłoszeniem na sprzedaż 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 wpłacać 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 drugiego ustnego przetargu nieograniczonego 

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. [m2] Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Wysokość i termin 
wniesienia wadium

Cena Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1 Węgrzce WR1l/00025351/1 104/5 2 825
Nieruchomość

gruntowa

 Brak planu – została wydana 
decyzja o warunkach 

zabudowy

10.000 zł do 13.03.2023 r. 68.000,00
Przed zawarciem ak-

tu notarialnego

21.03.2023 r., godz. 11.00, pokój nr 11
2 Węgrzce WR1l/00025351/1 104/6 1 685 5.000 zł do 13.03.2023 r. 37.000,00 21.03.2023 r., godz. 11.00, pokój nr 11
3 Węgrzce WR1l/00025351/1 104/7 1 712 5.000 zł do 13.03.2023 r. 38.000,00 21.03.2023 r., godz. 11.00, pokój nr 11
4 Węgrzce WR1l/00025351/1 104/8 1 673 5.000 zł do 13.03.2023 r. 37.000,00 21.03.2023 r., godz. 11.00, pokój nr 11

Z ogłoszeniem na sprzedaż 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 wpłacać 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 pomieszczeń do najmu na terenie Gminy Wińsko 

Adres Księga wieczysta Powierzchnia użytkowa [m2] Opis pomieszczenia Forma najmu Miesięczny czynsz najmu [zł] Termin wnoszenia opłat
Wińsko 

ul. Robotnicza WR1L/00025598/0 10,90 Pomieszczenie
gospodarcze 

Przetarg ustny ograniczony dla mieszkań-
ców budynku Wińsko ul. Robotnicza 8 18,53 +VAT Do 10. dnia każdego 

miesiąca kalendarzowego
Z ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonej do najmu można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wińsko. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4, tel. 71380 42 30 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenia o przetargu na najem opublikowane są na stronach internetowych www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko i w miejscowości, w której położona jest nieruchomość przeznaczona do najmu, a także w prasie.

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. [ha] Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Forma sprzedaży Cena Termin zapłaty Uchwała Rady Gminy

1  Łazy WR1L/00029284/4 172 0,1545

Nieruchomość gruntowa

Brak planu – wydana decyzja 
o warunkach zabudowy

Przetarg ustny 
nieograniczony

37.000,00

Przed zawarciem aktu 
notarialnego

Zarządzenie Wójta Gminy (WG) 
nr 757/2023 z  31.01.2023 r.

2 Łazy WR1L/00029284/4 173 0,1580 38.000,00
3 Łazy WR1L/00029284/4 175 0,1277 29.000,00
4 Chwałkowice WR1L/00024474/8 138/7 0,1800 42.000,00 Nr XIV/136/2019

z 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie 
WG nr 759/2023 z 31.01.2023 r.

5 Chwałkowice WR1L/00024474/8 138/8 0,2100 50.000,00
6 Chwałkowice WR1L/00024474/8 138/9 0,2514 58.000,00
7 Domanice WR1L/00024476/2 137/1 1 774

Niezabudowana wraz 
z udziałem 1/9 części

do 137/10

47.000,00

Nr XIV/136/2019
z 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie 
WG nr 761/2023 z 02.02.2023 r.

8 Domanice WR1L/00024476/2 137/2 1 500 41.000,00
9 Domanice WR1L/00024476/2 137/3 1 500 41.000,00

10 Domanice WR1L/00024476/2 137/4 1 698 42.000,00
11 Domanice WR1L/00024476/2 137/5 1 500 42.000,00
12 Domanice WR1L/00024476/2 137/6 1 500 44.000,00
13 Domanice WR1L/00024476/2 137/7 1 500 44.000,00
14 Domanice WR1L/00024476/2 137/8 1 500 44.000,00
15 Domanice WR1L/00024476/2 137/9 1 500 44.000,00

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 ich złożenia, który przypada od 9 lutego do 27 marca 2023 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 ”.


