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ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  

Przypominamy, że czynny jest 
już Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych PSZOK 
przy oczyszczalni ścieków. 
Przyjmuje on wyłącznie odpady selektywne 
i tylko od tych mieszkańców gminy, którzy 
okażą się aktualną umową/rachunkiem za 
odbiór śmieci. Punkt czynny jest dwa razy 
w tygodniu: środa w godz. 13-17 i sobota 
10-14. Szczegółowy regulamin na www.win-
sko.pl. 

Ptasi targ
Po raz czwarty odbędzie się Giełda Ptaków 
ozdobnych (i nie tylko) na placu targowym 
„Mój Rynek” w Wińsku. Trzecia niedziela 
miesiąca wypada 16 czerwca. Zapraszamy!

Blisko
Dla własnego bezpieczeństwa oraz z cieka-
wości zachęcamy do uruchomienia aplikacji 
„Blisko”. Korzystanie z niej jest bezpłatne. 

2 000 zł do oczyszczalni
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się 
przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ście-
ków. Przypominamy, że gmina dopłaca do 
każdej instalacji 2 tys. zł. Szczegółowe wa-
runki i dokładne informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy w Wińsku – pokój nr 3 lub 

tel. 71 38 04 229.
Jednocześnie informujemy, że za nie-

legalny wywóz nieczystości lub wy-
puszczanie ścieków do środowi-

ska grożą wysokie kary. Wy-
rywkowe kontrole będą prze-
prowadzane już w tym mie-
siącu. 

www.winsko.pl

WAŻNE

 » Minister Beata 
Kempa odwiedziła 
gminę Wińsko. Była 
to już kolejna jej 
wizyta w naszych 
progach.

Tym razem nie było tra-
dycyjnego zebrania 
z mieszkańcami, ale 

objazd po terenie. Inwesty-
cje, remonty, zagospodaro-
wane pustostany. Dom repa-
triantów w Rudawie, plac 
nad stawami w Przyboro-
wie, dwór do zagospodaro-
wania w Smogorzówku, żło-
bek w Iwnie, remiza i plac na 
salę gimnastyczną w Orzesz-
kowie, świetlice w przebudo-
wie….. W Wińsku Senior+, 
plac targowy, Mała Szko-
ła do adaptacji na kolejny 
żłobek, kościół św. Trój-
cy z wieżą w remoncie. 
Te i wiele innych miejsc. 
W końcu obiad w Malinów-
ce i rozmowy o planach na 
przyszłość.

– Jestem pod wrażeniem. 
Będę was stawiać za przy-
kład: ile można zrobić w jed-

nej kadencji! –  powiedziała 
na pożegnanie minister Bea-
ta Kempa. 

Minister rzeczywiście 
może obiektywnie ocenić, 
jak zmieniła się nasza gmi-
na w ciągu ostatnich kilku 
lat, ponieważ była to jej trze-
cia wizyta w Wińsku. Ostat-
nio odwiedziła nas dokładnie 

Minister stawia 
nas za przykład! 

Kempa 1

Kempa nr 6

Minister Beatę Kempę 
oprowadzała po Wiń-
sku wójt Jolanta Kry-
sowata-Zielnica 

rok temu – z okazji Powiato-
wego Dnia Strażaka. 

Następnym razem Bea-
ta Kempa odwiedzi gminę 
Wińsko jako posłanka do 
Parlamentu Europejskiego. 
W gminie Wińsko otrzyma-
ła 65 proc. wszystkich odda-
nych w tych wyborach gło-
sów.  /red/

Odnowione nie-
dawno targowisko 
to jednym z miejsc, 

którymi możemy 
się dziś chwalić
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” OSA czyli Otwarta Strefa 
Aktywności będzie 
miejscem dostępnym dla 
każdego mieszkańca 
Krzelowa  

WIŃSKO

Zmiana powiatu  » Pierwsza wiadomość to OSA. Ogromny, ale 
wyposażony tylko częściowo i to w zabawki dla 
dzieci najmłodszych plac zabaw przy szkole 
w Krzelowie, jest ogólnie dostępny dla wszystkich 
dzieci przez cały dzień. Usytuowanie na tym samym 
obszarze urządzeń Otwartej Strefy Aktywności 
(dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki) uzupełni ofertę dla dzieci starszych, 
młodzieży i seniorów. Obok znajduje się otwarte 
przed dwoma laty boisko wielofunkcyjne, również 
ogólnodostępne przez cały dzień, a nie tylko na 
potrzeby lekcji WF.

Dzięki temu od świtu do 
zmierzchu podwórko szkol-
ne będzie tętniło życiem – cie-

szy się Lech Pawłowski, który w pra-
cę na rzecz szkoły i całej miejsco-
wości zawsze wkładał dużo serca. 
Efekt jego starań to m.in. oczyszcze-
nie i ogrodzenie stawu, zamienianie 
go w bezpieczną ślizgawkę na zimę, 
parking wokół stawu i altana na pla-
cu zabaw. 

– Teraz dojdzie OSA, to już pew-
ne. Z czasem skocznia, kawałek 
bieżni – wylicza dyrektor szkoły 
w Krzelowie Robert Brojek. – Mamy 
z panem Lechem szerokie plany. 

– Na boisku Komety lada dzień 
pojawią się nowe wiaty dla zawod-
ników i sędziów. Następny rok to 
kolejne nowe trybuny. Będzie tak, 
jak powinno być – zapewnia Lech 
Pawłowski. 

Jeszcze tego lata planowany jest 
remont drogi za świetlicą (najpierw 
trzeba zrobić tam porządek z wodo-
ciągiem), pogłębienie (żeby woda 
nie spływała ludziom na podwór-
ka) i utwardzenie. Cała podbudowa 
przygotowana zostanie pod asfalt, 
który pojawi się w następnym eta-
pie. Przy okazji wydzielona zostanie 
część działki przy remizie tak, żeby 
w przyszłości można było ją rozbu-
dować. – Skoro Orzeszków dosta-
je w tym roku nowy wóz, to kiedyś 
i my się doczekamy – mówi z prze-
konaniem Lech Pawłowski. – Do 
tego remont polnej drogi gminnej 
na cmentarz, aż do drugiego parkin-
gu, również tego lata. Nie udało się to 
w poprzedniej kadencji, obecnie jest 
już możliwe – dodaje.

– Para-
fianie chodzi-
li do tej pory drogą, 
a właściwie działką nale-
żącą do Nadleśnictwa – wyjaśnia 
wójt Jolanta Krysowata-Zielnica. – 
Przyszedł czas, żeby sprawy uporząd-
kować na tyle, na ile nas stać i działać 
zgodnie z prawem. 

Inne oczekiwania mają miesz-
kańcy osiedla bloków wielorodzin-
nych. Przy budynkach znajduje się 
spora działka gminna, która kiedyś 
służyła za boisko i plac zabaw. Czy 

nadal 
powin-

na pełnić 
taką funkcję? 

– Mieszkańcy 
muszą się sami na ten temat wypo-
wiedzieć. Może mają inny pomysł? 
Liczę na ich obecność na zebraniu 
sołeckim – podkreśla wójt Jolanta 
Krysowata-Zielnica. – Krzelów to 
duża miejscowość, druga w gminie 
po Wińsku. Do 1978 roku stanowi-
ła osobną gminę. Nic dziwnego, że 
i potrzeby ma większe.

Nowe w Orzeszkowie 
Orzeszków – jedna z większych miejscowości gminy Wińsko, położona wśród lasów, przy linii kolejowej, 
raptem dwie stacje od Ścinawy – ma ostatnio szczęście do nowości.

Nowy wóz strażacki 
dla OSP Orzeszków

To trzeci nowy wóz w gmi-
nie w ciągu ostatnich pięciu lat. 
W 2014 r. taki prezent otrzy-
mała OSP Wińsko, w 2017 r. – 
OSP Smogorzów Wielki i teraz 
przyszła pora na OSP Orzesz-
ków. Przed dwoma laty Jaro-
sław Kozak, gminny komendant 
ochrony przeciwpożarowej gmi-
ny Wińsko, powiedział, że dopó-
ki wóz nie wyjedzie z fabryki, 
woli się nie cieszyć.

– Wtedy okupiliśmy zakup 
nowego wozu dla Smogorzowa 
Wielkiego ogromnymi proble-
mami, konfliktem w radzie gmi-
ny i strasznymi nerwami. Teraz 
sprawy idą zupełnie inaczej. Jest 
stuprocentowa zgoda rady na 
dofinansowanie i wielka nadzie-
ja dla Orzeszkowa, że z nowym 
wozem OSP Orzeszków znaj-
dzie się w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. Teraz 
też cieszę się po cichu, aż wóz nie 
wyjedzie z fabryki. To mi zosta-
ło.

Mieszkańcy Orzeszkowa cie-
szą się głośno. 

Pospolite ruszenie
Nowy sołtys Marek Podbu-

cki, również jest strażakiem-
-ochotnikiem.  Wraz z kolega-
mi, nie tylko strażakami, ruszył 
do pracy. Przygotowali teren pod 
przebudowę remizy, bo przyszły 
nowy wóz może się tu nie zmieś-
cić. 

W Orzeszkowie jest już nowy 
wodociąg, nowa oczyszczalnia 
przy szkole i na boisku KS Victo-
ria, w drodze są nowe ogrodze-
nie pola gry i wiaty dla zawod-
ników. Działka na boisko wie-
lofunkcyjne i nową salę gimna-
styczną przy szkole podstawowej 
już kupiona. Do tego nowa wia-
ta rowerowa przy stacji PKP oraz 
parking ze starego boiska asfalto-
wego przy torach. 

Najnowsza wiadomość: 
w Orzeszkowie powstanie 
Otwarta Strefa Aktywności OSA 
w wersji max. Oznacza to spraw-
nościowy plac zabaw dla dzieci, 
siłownię dla młodzieży i doro-
słych, strefę relaksu z ławeczka-
mi i szachami dla seniorów. Wie-
lopokoleniowe miejsce, w któ-
rym nikt się nie nudzi. Wiado-

mość o decyzji Ministra Spor-
tu, Turystyki i Rekreacji o dofi-
nansowaniu OSA przyszła tego 
samego dnia, w którym z rąk 
wojewody strażacy odbierali 
promesę na wóz. 

Pilne!
Boczne drogi wołają o asfalt. 

Bardzo potrzebna jest sygnali-
zacja dźwiękowo-świetlna na 
bocznym przejeździe kolejo-
wym, nowy chodnik do szko-
ły i kawałek asfaltu na bocznych 
drogach. Konieczna jest roz-
biórka potężnej, niebezpiecznie 
walącej się stodoły, która ma kil-
ku właścicieli, a z jednym z nich 
trudno się porozumieć. 

Potrzebni są także nowi sąsie-
dzi. Na nowych właścicieli czeka 
kilka atrakcyjnych działek pod 
budowę domów jednorodzin-
nych lub bliźniaków.

Miał też powstać tuż za 
Orzeszkowem – za torami – tor 
crossowy, ale część mieszkań-
ców wypowiedziała się przeciw-
ko temu przedsięwzięciu, więc 
trzeba ich głos uszanować. Tor 
powstanie, ale gdzie indziej.  

Nowe w Głębowicach 

Ośrodek Zdrowia w Głę-
bowicach jest najmniej-
szy w gminie, a prawdo-
podobnie także na Dol-
nym Śląsku. – Choć dzia-
ła w ograniczonym za-
kresie i tylko w niektóre 
dni tygodnia, należy go 
utrzymywać, a nawet 
w niego inwestować – 
zaznacza Agnieszka 
Okienko z Rady Społecz-
nej SP ZOZ, reprezentują-
ca Głębowice. – Mieszka 
tu wiele osób starszych, 
dla których bliskość 
Ośrodka to nie tylko wy-
goda, ale i poczucie bez-
pieczeństwa – dodaje.
Jeszcze tego lata w głębo-
wickim ośrodku zostanie 
wykonana nowa instalacja 
grzewcza.
– Modernizacja kotłowni, 
a właściwie wykonanie no-
wej, ekologicznej i ekono-
micznej instalacji centralne-
go ogrzewania gazem pro-
pan to zadanie dwuetapo-
we – wyjaśnia Elżbieta 
Magda, dyrektor SP ZOZ 
Wińsko, w skład którego 
wchodzi ośrodek w Głębo-
wicach. – Pierwszy etap to 
wykonanie instalacji ze-
wnętrznej, obejmujące po-
sadowienie zbiornika wraz 
z przyłączem do budynku 

na poziomie parteru.  Na-
stępnie, po wyłonieniu wy-
konawcy, planujemy roz-
prowadzenie instalacji we-
wnętrznej centralnego 
ogrzewania wraz z monta-
żem pieca.
Zakończenie prac przewi-
dziane jest na 20 sierpnia, 
czyli przed pierwszymi 
chłodami. 
Osoba, która do tej pory 
zajmowała się paleniem 
w piecu, zrzucaniem opału 
do piwnicy itp., oczywiście 
nie traci pracy. Przeciwnie, 
dostanie nowe zadania 
w Ośrodku Zdrowia, nie-
wątpliwie lżejsze od do-
tychczasowych. 
Na wniosek Rady Społecz-
nej przy SP ZOZ w następ-
nym etapie zostaną przy-
gotowanee miejsca parkin-
gowe na podwórku. 
Zwiększy to wygodę i bez-
pieczeństwo, szczególnie 
osób starszych i dzieci, któ-
re są przywożone do leka-
rza. 
Jakie inne nowości czekają 
Głębowice w tym roku? 
Pod końcu czerwca ruszy 
rekultywacja płyty boiska 
i utworzenie miejsc posto-
jowych przy boisku, które 
będą służyć także szkole 
(nauczycielom i rodzicom). 

Po wakacjach zniknie 
problem blokowania tzw. 
ronda przez samochody 
pracowników szkoły. Po-
wstanie nowe przejście dla 
pieszych i furtka. 
– Na podwórku szkolnym 
powinien powstać mały 
plac zabaw dla najmłod-
szych dzieci, choćby z fun-
duszu sołeckiego cokol-
wiek na początek  – pod-
kreśla Agnieszka Okienko. 
– Gmina pewnie coś wtedy 

dołoży. Starsze dzieci, mło-
dzież i dorośli mają OSA 
przy boisku. Mały plac za-
baw bezpośrednio przy 
szkole jest potrzebny, żeby 
przedszkolaki i młodsze 
klasy miały co robić na 
przerwie. Byłoby wygod-
nie i bezpiecznie.

Nowe w Krzelowie 

Nowe w Głębowicach Nowe w Głębowicach Nowe w Głębowicach Nowe w Głębowicach Nowe w Głębowicach 

Promesę na nowy wóz strażacki przekazał wojewoda dolnośląski 
Paweł Hreniak

Mieszkańcy chętnie angażują się 
w prace przy rozbudowie lokalne-
go boiska  Fo
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Boisko w Głębowicach 
będzie miało odnowioną płytę

Gazowe ogrzewanie to 
jedno z udogodnień, jakie 
pojawi się w Ośrodku 
Zdrowia
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Stajnia Gryżyce zaprasza na wakacje w gminie Wińsko
Na skraju sosnowego lasu, między Kozowem a Dąbiem, znajduje się gospodarstwo Magdaleny i Pawła Parkitnych. Tym 
miejscem próbują się także dzielić z innymi – szczególnie z tymi, którzy kochają konie lub chcą rozpocząć swoją przygodę na 
końskim grzbiecie. 

To już drugie pokolenie Parkitnych, 
które zajmuje się hodowlą koni. Rośnie 
trzecie.

– Był czas, kiedy trzeba było na chwi-
lę zostawić pasję i zająć się pracą zarob-
kową. Wyjechaliśmy z Polski, żeby 
zarobić trochę pieniędzy. To był waru-
nek konieczny, żeby myśleć o własnym 
gospodarstwie i hodowli. Miało być na 
chwilę, a wyszło kilka lat – opowiadają 
właściciele Stajni.

Po powrocie do kraju Parkitni zaczę-
li poszukiwania miejsca do osiedlenia. 
– Nie było łatwo znaleźć ciekawą loka-
lizację. Dzwoniliśmy w wiele miejsc, 
przejechaliśmy sporo kilometrów. Kie-
dy w końcu trafiliśmy do Gryżyc, to 
był strzał w dziesiątkę! Zauroczyła nas 
gmina Wińsko, okolica, las, pola – opo-
wiadają.

Stajnia Gryżyce organizuje tak-

że „wakacje w siod-
le”, czyli letnie obo-
zy dla dzieci i mło-
dzieży. To nie tyl-
ko nauka jaz-
dy konnej, ale 
też powożenia, 
lonżowania czy 
woltyżerki. Moż-
na przejechać się 
także bryczką po 
okolicy. 

– Pierwszą rzeczą, 
jaką robimy na początku tur-
nusu, to prosimy o wyłączenie telefo-
nów komórkowych. Wakacje u nas 
w gospodarstwie są czasem pewnego 
ograniczenia udogodnień cywilizacyj-
nych – podkreśla Paweł Parkitny, ale 
dodaje, że jest moment w ciągu dnia, 
żeby „posiedzieć na smartfonie”.

W Stajni Gryżyce na 
stałe mieszka około 20 

koni i kucy, w tym 
spora część koni 
pochodzi z własnej 
hodowli gospoda-
rzy. Zwierzęta są 
ułożone, spokojne 
i chętne do współ-

pracy. Cały sekret 
tkwi w tym, że spędza-

ją one całe dnie na wielo-
hektarowych polach, a nie 

w ciasnych zagrodach.
Dodatkową atrakcją są kozy. – 

Miały być u nas dosłownie na chwi-
lę, tylko do popilnowania. Jednak sta-
do kóz się rozrosło i tak już pozosta-
ło. One są bardzo przyjazne i stano-
wią dodatkową atrakcję dla najmłod-
szych.

Drogi już 
tego lata
Oczekujemy na rozstrzygnię-
cie konkursu na środki rządo-
we z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych na duże zadania dro-
gowe. Tymczasem tego lata 
ze środków Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych i włas-
nych przebudujemy drogę 
gminną z Rudawy od świetlicy 
do Stryjna (asfalt) oraz odci-
nek od ul. Piłsudskiego do 
pierwszego budynku przy ul. 
Akacjowej w Wińsku (asfalt), 
ponieważ wody spływające ze 
skarpy niszczą nawierzchnię 
chodnika, ścieżki rowerowej 
i jezdni ul. Piłsudskiego. Po-
nadto nową nawierzchnię 
otrzyma chodnik-deptak przy 
ul. Mickiewicza, na długości 
od Witosa do placu zabaw.
Oprócz tego niektóre drogi 
będą remontowane w techno-
logii korytowania i utwardze-
nia (jako podbudowa pod 
przyszłe pokrycie asfaltem) 
lub wyrównania i utwardze-
nia. Będą to: 
  Rudawa – na tyłach wsi 

od strony stawu, 
  Kozowo – dojazd do tzw. 

szkoły, 
  Krzelów – za świetlicą

i na cmentarz,
  Wińsko – ul. Polna 

(od Witosa do rozwidlenia), 
  Małowice przy boisku 

i SUW,
  drogi polne Smogorzówek 

– Domanice i Smogorzów 
Wielki – Baszyn. 

Na decyzję o innych zada-
niach drogowych musimy po-
czekać do rozstrzygnięcia kon-
kursu na dofinansowanie 
z FDS i analizę możliwości fi-
nansowych gminy po skalku-
lowaniu udziału własnego 
w dużych zadaniach.

 » W Wińsku odbyła 
się Pierwsza Gminna 
Matematyczna Gra 
Terenowa. 
W zawodach 
startowali uczniowie 
siódmych klas 
wszystkich naszych 
szkół podstawowych.

Rywalizacja polegała na 
pokonaniu trasy wyzna-
czonej w terenie. Źród-

łem informacji dla każdej dru-
żyny była mapa Wińska, a prze-
wodnikami drużyn byli trzecio-
klasiści z gimnazjum. Na trasie 
biegu zaplanowano 14 punk-
tów kontrolnych z zadaniami 
matematycznymi. Ostatnie, 
15. zadanie uczniowie rozwią-
zywali na mecie czyli w szkole.

Wygrali uczniowie z Wiń-
ska, na miejscu drugim uplaso-
wali się uczniowie z Krzelowa, 
na miejscu trzecim – z Orzeszko-
wa, na czwartym – z Głębowic.

Przy okazji warto wspo-
mnieć, że pełną parą idzie rea-
lizacja projektu „Uczymy się 
dla siebie czyli nowoczesna 
edukacja w gminie Wińsko”. 
Wart 1 679 035,20 zł projekt 
w całości finansowany jest ze 
środków unijnych, a dokład-
niej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.  Dzięki nie-
mu uczniowie z naszej gmi-
ny zyskają nowoczesny sprzęt 
komputerowy i audiowizu-
alny, laboratoria, klasy tema-
tyczne, wyprawy naukowe, 
doświadczenia jak z bajki. Jak 
tak dalej pójdzie, najmłod-
si mieszkańcy gminy Wińsko 
nie będą chcieli wakacji… 

 nie ma!
»» W Wińsku odbyła 
się Pierwsza Gminna 

W Wińsku odbyła 
się Pierwsza Gminna 

W Wińsku odbyła 

Matematyczna Gra 

Nudy
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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

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 działki Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

Wysokość i termin 
wniesienia wadium Cena Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1 Morzyna WR1L/00036068/6 216/3 0,2192 Pastwiska trwałe

Brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego

3.000 zł do 05.07.2019 r. 17.000,00

Przed 
zawarciem aktu 

notarialnego

08.07.2019 r., pokój nr 12, 
godz. 11.00

2 Morzyna WR1L/00029755/7 216/2 0,2136 Pastwiska trwałe 3.000 zł do 05.07.2019 r. 17.500,00
08.07.2019 r., pokój nr 12, 

godz. 11.00

3 Morzyna WR1L/00024449/4 113 0,2029 Grunty orne RV 500 zł do 05.07.2019 r. 5.000,00
08.07.2019 r., pokój nr 12, 

godz. 11.00

4 Morzyna WR1L/00024450/4 58 0,4349
Zurbanizowane tereny niezabudowa-

ne, pastwiska trwałe, grunty orne 
5000 zł do 05.07.2019 r. 48.500,00

08.07.2019 r., pokój nr 12, 
godz. 11.00

5 Morzyna WR1L/00024446/3 123 0,2635 Grunty orne 2.000 zł do 05.07.2019 r. 15.000,00
08.07.2019 r., pokój nr 12, 

godz. 11.00

6 Boraszyce Wielkie WR1L/00024063/4 62 0,6956 Pastwiska trwałe 10.000 zł do 05.07.2019 r. 51.000,00
08.07.2019 r., pokój nr 12, 

godz. 13.00

7 Wyszęcice WR1L/00024403/0 89 0,2219 Pastwiska trwałe, grunty orne 500 zł do 05.07.2019 r. 23.000,00
08.07.2019 r., pokój nr 12, 

godz. 15.00

8 Orzeszków WR1L/00029813/2 580/2 0,1709 Grunty orne 4.000 zł do 05.07.2019 r. 24.000,00
09.07.2019 r., pokój nr 12, 

godz. 11.00

9
Moczydlnica
Klasztorna

WR1L/00025357/9 42/4 0,1047 Grunty orne 1.000 zł do 05.07.2019 r. 9.000,00
09.07.2019 r., pokój nr 12, 

godz. 13.00

10 Piskorzyna WR1L/00036448 685/16 0,1227 Grunty orne

W miejscowym planie za-
gospodarowania prze-
strzennego oznaczona 

jest symbolem 7M

2.000 zł do 05.07.2019 r. 15.000,00
09.07.2019 r., pokój nr 12, 

godz. 14.00

11 Piskorzyna WR1L/00026278/8 602 1,28 Grunty orne

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

5.000 zł do 05.07.2019 r. 30.000,00
09.07.2019 r., pokój nr 12, 

godz. 14.00

12 Buszkowice Małe WR1L/00024067/2 110/2 0,9617
Lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczo-

ne. Pastwiska trwałe, grunty orne, 
nieużytki

5.000 zł do 05.07.2019 r. 32.000,00
10.07.2019 r., pokój nr 12, 

godz. 11.00

13 Budków WR1L/00024495/1 63 0,5400 Nieużytki 2.000 zł do 05.07.2019 r. 11.000,00
10.06.2019 r., pokój nr 12, 

godz. 12.00

14 Brzózka WR1L/00029766/7 53/2  0,79 Grunty orne 5.000 zł do 05.07.2019 r. 30.000,00
10.07.2019 r., pokój nr 12, 

godz. 13.00

15 Brzózka WR1L/00025369/6 54/9 0,27 Grunty orne, pastwiska trwałe 5.000 zł do 05.07.2019 r. 30.000,00
10.07.2019 r., pokój nr 12, 

godz. 13.00

  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 Wińsko WR1L/00025593/5 844/4 0,0092 Grunty orne W miejscowym planie zagospodarowania 
oznaczona jako 15MM tereny zabudowy 
mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej

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

3.000,00

Przed zawar-
ciem aktu nota-

rialnego

Nr VI/57/2019 z dnia 
27.02.2019 r.

2 Wińsko WR1L/00025593/5 844/3 0,0,0242 Grunty orne
W trybie art.37 ust.2, 

pkt. 6
 6.000,00

Nr VI/56/2019 z dnia 
27.02.2019  r.

3 Boraszyce Małe WR1L/00024417/1 69 0,0556

Zurbanizowane tere-
ny niezabudowane

Brak planu zagospodarowania prze-
strzennego

W trybie ustnego prze-
targu nieograniczonego

2.500,00
Nr L/ 314/98 z dnia 

15.06.1998 r.

4 Boraszyce Małe WR1L/00029752/6 70 0,0441 2.000,00
Nr L/ 314/98 z dnia 

15.06.1998 r.

5 Boraszyce Małe WR1L/00024414/0 71 0,3491 12.000,00
Nr L/ 314/98 z dnia 

15.06.1998 r.

6
Moczydlnica Klasz-

torna
WR1L/00046835/7 190/2 0,1186

Grunty zadrzewione 
i zakrzaczona na 
użytkach rolnych

22.000,00
Nr VI/50/219 z dnia 

27.02.2019 r.

7 Orzeszków WR1L/00036336/6 677/2 0,2114 Grunty orne 32.000,00
Nr XXXVII/265/2001 
z dnia 07.08.2001 r.

8 Smogorzówek WR1L/00024290/4 147/7 0,4908

Użytki kopalne

13.000,00
XV/130/2015 z dnia 

27.11.2015 r.

9 Smogorzówek WR1L/00024287/0 77 0,6418 17.000,00
XV/130/2015 z dnia 

27.11.2015 r.

10 Smogorzówek WR1L/00024288/7 79 0,9193 24.000,00
XV/130/2015 z dnia 

27.11.2015 r.

11 Rajczyn WR1L/00024487/2 187/4 1,16 Łąki trwałe, nieużytki 30.000,00
XV/130/2015 z dnia 

27.11.2015 r.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r, 
poz.2204 ze zm. ) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od 6 czerwca do 22 lipca 2019 roku.


