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Wieczyste za 1%
Rada Gminy uchwaliła 99% bonifikatę na przekształce-
nie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości za-
budowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. 
Zainteresowanych prosi się o kontakt – Urząd Gminy, 
pok. 12, tel. 71 380 42 05.

Mieszkania komunalne za 10%
Wciąż można wykupić mieszkania komunalne (tylko 
przez ich lokatorów) za 10% wartości. Warunek: umowa 
najmu na czas nieokreślony i brak zaległości w opłatach 
wobec gminy. Nie będą sprzedawane mieszkania w bu-
dynkach w całości należących do gminy, chyba że wszy-
scy lokatorzy zechcą wykupić zajmowane lokale. Osoby, 
które po wycenie nie zdecydują się na wykup, nie będą 
obciążane kosztami wyceny. Ze względu na czas obowią-
zywania uchwały i procedury przygotowania do sprzeda-
ży, zainteresowanych prosimy o kontakt do końca kwiet-
nia z Urzędem Gminy pok. 12, tel. 71 380 42 05.

PSZOK nieczynny do świąt
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Wiń-
sko, przy oczyszczalni) jest nieczynny z powodu prac mo-
dernizacyjnych i uzupełniania monitoringu. 
Z PSZOK-u mogą korzystać tylko osoby prywatne, mają-
ce umowę na wywóz śmieci. Firmy (np. warsztaty samo-
chodowe, zakłady remontowo-budowlane, sklepy) mu-
szą zawierać osobne umowy z przedsiębiorstwem odbie-
rającym śmieci. PSZOK nie jest wysypiskiem! Samowolne 
pozostawianie śmieci poza terenem ogrodzonym będzie 
karane. Dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy, pok. 3.
Regulamin PSZOK dostępny jest tu: http://bip.winsko.
pl/cms/8801/pszok_punkt_selektywnego_zbierania_
odpadow_komunalnych__regulami

Nowe stawki za śmieci od maja
W związku ze zmianą przepisów rosną stawki za odbiór 
śmieci z gospodarstw domowych. Od 1 maja obowiązu-
je 14 zł za zbierane selektywnie i aż 20 zł za zmieszane. 
Przypominamy, że gmina nie zarabia na śmieciach, nie 
może jednak dokładać do kosztów odbioru śmieci i uty-
lizacji od osób prywatnych. Gorąco zachęcamy do selek-
tywnej zbiórki odpadów – tak jest taniej i bardziej eko-
logicznie. Przypominamy, że opłata za śmieci jest taka 
sama i zależy od liczby osób w gospodarstwie, a nie od 
ilości śmieci. Płacimy tyle samo, bez względu na to, ile 
odpadów wystawiamy przed bramę. Wywożenie śmieci 
do miejsc przypadkowych – lasów, rowów, na pobocza – 
będzie karane zgodnie z przepisami. Palenie materiałów 
niedozwolonych (np. plastiku) jest przestępstwem. 
W najbliższym czasie planowane są kontrole deklaracji 
(liczba osób zadeklarowanych a zamieszkujących), jak 
również kontrole szczelności szamb i umów na odbiór 
ścieków. Więcej informacji: http://winsko.pl/informa-
cja-dot-budowy-przydomowej-oczyszczalni-sciekow/

„Czyste powietrze” i „Dar OZE”
Zachęcamy mieszkańców do wymiany pieców i kotłów 
oraz termomodernizacji domów. Gmina nie pośredniczy 
w tych przedsięwzięciach, ale wspiera w dotarciu do 
właściwych informacji. Szczegóły i wnioski do wypełnie-
nia programu „Czyste Powietrze” znajdują się tu: 
https://wfosigw.wroclaw.pl/
czyste-powietrze/o-programie, a o programie unijnym 
fundacji „Dar OZE” tu: http://winsko.pl/ogloszenie-pro-
gram-grantowy-fundacji-dar-oze/. W obu przypadkach 
zainteresowani muszą się kontaktować z powyższymi 
instytucjami indywidualnie. 

„Wyspa Skarbów” czeka
na małych piratów
Nabór do Publicznego Żłobka „Wyspa Skarbów” w Wiń-
sku z filią w Iwnie trwa do 25 kwietnia. Zła wiadomość 
dla rodziców z innych gmin (Wołów, Ścinawa): zaintere-
sowanie żłobkiem jest tak duże, że dzieci spoza gminy 
Wińsko mogą się znaleźć tylko na liście rezerwowej. Do-
tyczy to jedynie nowego naboru. http://winsko.pl/na-
bor-do-zlobka/

Dzień Otwartych Drzwi w Domu Senior +
Klubowa atmosfera, ciekawe zajęcia, rehabilitacja, wy-
cieczki, zdrowe posiłki, dobra opieka. Jeśli ty lub ktoś 
bliski z twojej rodziny chce sprawdzić, jak w domu Se-
nior+ jest naprawdę, zapraszamy w czwartek ,11 kwiet-
nia w godz. 8.30-15.00. Czekamy z kawą i ciastkiem – 
Wińsko, ul. Piłsudskiego 34.

www.winsko.pl

WAŻNE

Samorządy mogą skła-
dać wnioski na nieokre-
śloną liczbę dróg, byle-

by kwota potencjalnego dofi-
nansowania nie przekraczała 
30 mln zł. Oznacza to, że inwe-
stycje mogą być warte 37 mln 
zł, wówczas gmina czy powiat 
muszą dołożyć nieco ponad 7 
mln. To jest wersja najbogatsza 
dla jednego naboru. Po roku 
czy dwóch można ją ponowić 
lub od razu składać wnioski na 
mniejsze kwoty, jeśli samorząd 
nie jest przygotowany (potrzeb-
na opracowana dokumentacja, 
finansowy udział własny, zdol-
ność kredytowa itp.), aby na tak 
dużą kwotę składać od razu.

Trzeba spełnić szereg 
warunków…

... żeby takie lub mniejsze 
dofinansowanie otrzymać. 
Najważniejsze z nich to: szero-
kość drogi odpowiadająca okre-
ślonym normom oraz projekt 
organizacji ruchu i zagospoda-
rowania terenu czyli wszelkie 
oznakowania, zatoczki, zjazdy, 
mijanki i dodatkowe elementy, 
które podniosą bezpieczeństwo 
podróżnych i pieszych. 

Gotowe pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia bez 
sprzeciwu nie są potrzebne 
na etapie składania wniosku, 
a dopiero przy zawieraniu 
umowy na konkretne pienią-
dze. To samo z udziałem włas-
nym. Oznacza to kilka tygo-
dni lub miesięcy czasu w zapa-
sie, kiedy to o takie pozwole-
nia samorządy mogą się sta-
rać. Gmina otrzymuje je od 

starostwa, powiat od samego 
siebie.

Gmina Wińsko już szykuje 
wnioski

Gmina przygotowuje doku-
mentację dotyczącą odcinka 
Głębowice – Brzózka – Stryjno 
(w tym przez wieś) – Białków 
(w tym przez wieś) do  Grze-
szyna. To pozwoli skomuniko-
wać dwie odległe części gminy, 
pozwoli też dostać się wygodnie 
i bezpiecznie do Białkowa, gdzie 
wkrótce ruszą prace remonto-
wo-adaptacyjne w zabytkowym 
kompleksie astronomicznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Następna droga to połącze-
nie Rogówka od DK 36, przez 
miejscowość i dalej do Wiń-
ska równoległą do krajówki, 

tu przez ul. Rolną i Dębową 
do ul. Rawickiej, co pozwoli 
zdjąć ruch lokalny z najbardziej 
wypadkowego odcinka drogi 
krajowej. Następnie połączenie 
Słupa z Boraszycami Wielkimi 
i Małymi.

Plany są jeszcze 
bardziej ambitne

Chcieliśmy również złożyć 
wniosek na połączenie Konar 
ze Słupem, potem z Boraszyca-
mi Wielkimi i Kozowem wraz 
z odcinkami przez te miejsco-
wości, Rogówek z Piskorzyną, 
Aleksandrowice ze Staszowica-
mi i dalej do granicy naszej gmi-
ny z gminą Wołów, ale obecnie 
nie jest to możliwe. Drogi te są 

zbyt wąskie i musimy najpierw 
załatwić wszelkie formalności, 
żeby je poszerzyć (na mapie) 
i dopiero wtedy przygotować 
dokumentację i składać wnio-
ski. Gmina chce zdążyć na 
następne rozdanie – wyjaśnia-
ją radne Agnieszka Karasińska 
i Agnieszka Bulanda. – 

Mamy również wiele dróg 
polnych, które chcemy przebu-
dować w przyszłości tak, żeby 
służyły mieszkańcom jako 
oczywiste ułatwienie życia, 
skróty, dogodny dojazd dla rol-
ników – dodaje radny Krzysz-
tof Rudnicki. – Przyjdzie czas 
i na nie. 

Czy i ile dostaniemy 
w tym roku z nowego 
Funduszu? 

– Tego nie wiemy, ale wal-
czymy, staramy się, to nasz obo-
wiązek – dodaje Karolina Katan 
z UG. – Tymczasem z drogami 
gminnymi wewnątrz wsi, gdzie 
stanowią one dojazd do domów 
na uboczu i do drugiej linii zabu-
dowy, gmina musi radzić sobie 
sama. Tak jak z drogami do pól, 
na które pozyskuje środki z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rol-
nych. Niestety, wystarcza to 
średnio na 1-2 km rocznie.

 Więcej na str. 2

Gmina Wińsko walczy o drogi 
 » Fundusz Dróg Samorządowych to pierwszy program, który pozwala na uzyskanie 

dofinansowania do remontu, przebudowy i budowy dróg gminnych i powiatowych, ze skarbu 
państwa, aż w 80 proc. Ważne, że nie ma – jak dotąd w innych programach – ograniczenia liczby 
dróg i odcinków. 
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Nowa Rada Społeczna 
przy SP ZOZ Wińsko
Agnieszka Okienko z Głębowic, Lech Pawłowski z Krzelowa i Ryszard Kisielewicz z Wińska to troje 
przedstawicieli społeczności lokalnych, zaproponowanych przez wójt, a zatwierdzonych uchwałą 
Rady Gminy, w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Wińsku. Przedstawicielem Wojewody w tej radzie jest, tak jak poprzednio, Adam Grabowski. 
Przewodniczącą Rady jest, zgodnie z ustawą, wójt Jolanta Krysowata-Zielnica.

– Mam nadzieję, że Rada 
w nowym składzie będzie 
mi pomagać w prowadzeniu 
i rozwijaniu naszej gminnej 
służby zdrowia – podkreśla 
Elżbieta Magda, dyrektor 
SP ZOZ. – W tak rozległej 
obszarowo, ale niewielkiej 

pod względem liczby miesz-
kańców gminie mamy aż 
trzy ośrodki zdrowia. Cie-
szę się, że nowi członko-
wie Rady pochodzą właśnie 
z tych miejscowości, w któ-
rych te przychodnie się 
mieszczą. To godna i właś-

ciwa reprezentacja. Liczę na 
ich wsparcie. 

Rada Społeczna jest orga-
nem wspierającym, konsul-
tacyjnym, opiniującym i oce-
niającym funkcjonowanie 
samorządowej służby zdro-
wia.

WIŃSKO

Przewodniczący Komi-
sji Mienia Zdzisław 
Miłuch:  Droga do S5 

jest najważniejsza. Wybór jed-
nego kilometra, od cmenta-
rza do zakrętu czy od Biaław 
Wielkich do mostku? Taki 
kilometr niczego nie załatwia. 

Sołtys Biaław Wielkich 
Elżbieta Żygadło:  Chcą 
12 lat robić jedną drogę po 
1 kilometrze? To jest powiat? 
Mieszkańcy zamiast się cie-
szyć, że mają blisko i kra-
jówkę, i S5, telepią się po 
dziurach, nie mają którędy 
wywieźć tego, co zbiorą z pól, 
nie ma nowych miejsc pracy, 
bo nikt nie chce inwestować 
tam, gdzie nie ma dobrej dro-
gi. Teraz jest taka okazja, żeby 
to zmienić, a powiat nawet 
nie próbuje. A 1 km to kpina.

Przewodnicząca Rady 
Gminy Regina Hukie-
wicz: Lepiej, żeby za te pie-
niądze zrobić coś, co jakiś 
temat zamknie, np. wydłu-
żyć wyremontowaną uli-
cę Piłsudskiego do Gryżyc, 
gdzie kostki bruku przekrę-
ciły się i rozjechały tak, że 
na zakrętach stoją na sztorc 
i można o nie przebić oponę 
lub zjechać w pole. Po dro-
dze są jeszcze dwie duże wsie. 
Można też, zanim powiat 
nie zabierze się za robotę na 
poważnie, przeznaczyć sto-
sunkowo niewielkie pienią-
dze na remont odtworze-
niowy zniszczonych odcin-
ków w obrębie zabudowa-
nym. To średnio 300 tys. zł., 
na które możemy złożyć się 
z powiatem pół na pół. Tak 
zrobiliśmy w ubiegłej kaden-
cji w Głębowicach (odcinek 
przez obręb zabudowany).

Wójt Jolanta Krysowa-
ta-Zielnica: Zaprosiłam sta-
rostę Janusza Dziarskiego  
i naszych radnych powiato-

wych na spotkania przy dro-
gach, z mieszkańcami, w: 
Rudawie, Stryjnie, Węgrz-
cach i Gryżycach. Miesz-
kańcy nie zawiedli. Myślę, że 
zaproszeni włodarze zrozu-

mieli, że żarty się skończyły, 
że drogi się same nie zagoją, 
a zasłanianie się brakiem pie-
niędzy w tym roku nie ozna-
cza przecież, że będą one 
w przyszłym. Nie zwalnia to 
jednak powiatu z próby pozy-
skania środków. 80% to bar-
dzo dużo. Nigdy nie było wię-
cej. 

Przewodnicząca Rady 
Gminy Regina Hukiewicz: 
Ostatecznie starosta i radni 
obiecali, że będą wnioskować 
do Zarządu i Rady Powia-
tu o sfinansowanie odcin-
ka zabudowanego w Węgrz-
cach, po 150 tys. obie strony 
(powiat i gmina). Rada Gmi-
ny podjęła stosowną uchwa-
łę dwa dni później. Teraz cze-
kamy na ich ruch.  

Wójt Jolanta Krysowa-
ta-Zielnica: Jeden z rad-
nych, a jednocześnie wice-
starosta, próbuje wydrwić 
sprawę Węgrzec i obrócić 
opinię publiczną przeciwko 
mnie. Tak, to prawda, że tu 

mieszkam. Od 6 lat. Miesz-
kańcy czekają na nakład-
kę od blisko dwudziestu. To 
wtedy wyniesiono chodnik 
na wysoki krawężnik, żeby 
położyć nakładkę na sta-

rą jezdnię i sprawa utknęła. 
Teraz mieszkańcy mają być 
karani za to, że ja tu miesz-
kam? Mnie osobiście ta dro-
ga nie jest bardziej potrzebna 
niż wszystkie inne. Mój dom 
stoi dość daleko od drogi, nie 
słyszę tych huków, nie pęka-
ją mi ściany tak, jak innym. 
Moim miejscem pracy nie 
jest Urząd Gminy, do które-
go mam zaledwie kilometr 
dziur, ale cała gmina. Jeżdżę 
po wszystkich drogach. Każ-
dego dnia.

Przewodniczący Komi-
sji Skarg i Petycji Wiesław 
Stępień: Z wyliczeń wynika, 

że gmina i powiat jest w sta-
nie w tym systemie „pół na 
pół” w ciągu tej kadencji 
wyremontować wszystkie 

nietykane od dziesiątków 
lat drogi powiatowe przez 
wieś. Rudawę, Smogorzów, 
Smogorzówek, Węgrzce, 
Kozowo, Gryżyce, Czapli-
ce, Brzózka, Grzeszyn. Dro-
ga do S5 przez Kleszczowi-
ce, Stryjno i Białawy wyma-
ga solidniejszego podej-
ścia. Mądrzej byłoby zro-

bić remonty całościowo za 
środki rządowe niż kawa-
łeczki za własne. Ale jak się 
nie ma, co się lubi…

Wójt Jolanta Krysowata-
-Zielnica: Z kalkulacji naszych 
specjalistów i z porównania 
kosztów remontów w innych 
wioskach wiemy, że remont 
odcinków w terenie zabudo-
wanym wszystkich wymie-
nionych tu wsi przy drogach 
powiatowych, kosztowałby 
między 2,5 a 3,5 mln. Działa-
jąc w systemie 50/50 jesteśmy 
w stanie ogarnąć to z powia-
tem w dwa lata. Jeżeli powiat 
zechce. 

Przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej Mirosław 
Kilanowski: Powiat Wołow-
ski chce tak bardzo zatrzy-
mać nas u siebie, a nie dba 
o to, żebyśmy mieli po czym 
do Wołowa dojechać. Ogra-
nicza nam również komuni-
kację z Wrocławiem i Pozna-
niem, przez brak normalnej 
drogi do S5. Tymczasem do 
Lubina mamy krajówkę i jesz-
cze w tej kadencji zapowiada-
ny nowy most. Drogi pokazu-
ją nam drogę.  

Co z drogami powiatowymi? 
 » Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica: Powiat wołowski długo wzbraniał się przed próbą złożenia jakiegokolwiek wniosku na przebudowę 

swojej drogi na terenie gminy Wińsko. Powodów podawał wiele: za bogaty, żeby dostać 80% dofinansowania, za biedny na udział 
własny. W końcu powstał pomysł, by zamiast wniosku na strategiczną drogę do S5 (12 km) złożyć wniosek na… 1 km tej drogi.  Dostałam 
nawet możliwość wyboru: pierwszy czy ostatni kilometr? Uznałam to za drwinę.

Węgrzce były jedną z czterech miejscowości, które odwiedzili 
ostatnio przedstawiciele powiatowego samorządu

Mieszkańcy Gryżyc wciąż jeż-
dżą po kocich łbach

Stryjno

Rudawa
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Czas na 
inwestorów!
To nie był prima aprilis – 1 kwietnia w Urzędzie Gminy Wińsko 
została podpisana umowa między Legnicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną a gminą Wińsko.  Oznacza to, że wszelkie ulgi 
i przywileje dla inwestorów, jakie dotyczą specjalnych stref, 
dotyczą także działek inwestycyjnych, które już znajdują się na 
obszarze gminy Wińsko. Ponadto LSSE będzie promować wśród 
inwestorów działki z terenu gminy Wińsko. 

Obecnie ruszają prace nad 
nowym Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzenne-
go gminy Wińsko. Na udział 
społeczeństwa w opraco-
waniu jego założeń gmina 
otrzymała grant w wysoko-
ści 40 tys. zł. Prace potrwa-

ją około roku. Następnie 
w ciągu około dwóch-trzech 
lat powstanie nowy Plan 
Przestrzennego Zagospo-
darowania dla całej gminy. 
Po uchwaleniu tego Planu, 
wszelkie nowe obszary inwe-
stycyjne automatycznie znaj-
dą się w Strefie.  

Od prawej: Lidia Wysocka-Czechowska i Radosław Kreczmański 
(LSSE), wójt Jolanta Krysowata-Zielnica, zastępca wójta Bogusła-
wa Folkman i Agnieszka Bulanda, przewodnicząca Komisji Budże-
tu i Inicjatyw Gospodarczych Rady Gminy Wińsko. 

 „Ptasiego Targu”
Więcej odwiedzających, kupujących i sprzedających niż na 
otwarciu targowiska po remoncie przed rokiem, pojawiło się 
na Pierwszej Giełdzie Ptaków Ozdobnych w Wińsku.

W niedzielę 17 mar-
ca pierwszemu „Ptasiemu 
Targowi” mocno sprzyja-
ła pogoda. Duże zaintere-
sowanie ze strony miesz-
kańców sprawiło, że także 
w ostatnią niedzielę kwiet-
nia (28.04., tydzień po świę-
tach) giełda zorganizowana 
zostanie ponownie. 

Organizatorzy przepra-
szają jednocześnie, że targ 
rozpoczyna się wczesnym 
rankiem. Taka jest decyzja 
i przyzwyczajenia sprzeda-
jących – przyjeżdżają wcześ-
nie, przed godz. 7.00, a roz-
jeżdżają się około 11.00.

Sukces

Sp r z e d a n a  n a 
początku lat 90., 
przetrwała do dziś 

na szczęście bez więk-
szego uszczerbku. Nowy 
właściciel zrezygnował 
z prowadzenia w niej 
działalności gospodar-
czej, ale zadbał o nią 
wystarczająco, żeby nie 
zniszczała. 

– Zawsze marzyłam, 
że wróci do niej życie, że 
jeszcze na tym podwór-
ku, które co dzień widzę 
z okna, będą się bawić 
dzieci – cieszy się Bar-
bara Luba, nauczyciel-
ka, która w dzieciństwie 

była uczennicą „Małej 
szkoły”, a dziś mieszka 
naprzeciwko niej.

– Większość z nas 
zaczynała tu edukację. 
Tu się odbywały lekcje 

klas I-IV. Pierwsza pani, 
pierwsza tablica, pierw-
sze literki, pierwszy 
szlaczek w pierwszym 
zeszycie, pierwszy sto-
pień do dziennika... Dla 

nas wszystkich z Wiń-
ska i okolicy, urodzo-
nych przed 1982 rokiem, 
była to pierwsza szkoła 
w życiu – wspomina wójt 
Jolanta Krysowata-Ziel-

nica. – Było moim i soł-
tysa Ryszarda Kisielewi-
cza marzeniem, a także 
obietnicą wyborczą, aby 
szkołę ocalić i przywró-
cić gminie. 

Udało się dzięki pro-
gramowi rządowemu 
Maluch+, z którego gmi-
na Wińsko już po raz dru-
gi otrzymała zewnętrz-
ne dofinansowanie – 
tym razem 550 tys. zł na 
zakup, remont i dosto-
sowanie „Małej szkoły” 
do potrzeb dużego żłob-
ka. Dzięki temu z czasem 
mały żłobek z przedszko-
la w Wińsku będzie moż-
na przenieść tu i zwięk-
szyć liczbę miejsc dla 
dzieci. Będzie to koniecz-
ność, bo w przedszkolu 
również już zaczyna bra-
kować miejsca. 

Życie wróci do 
„Małej szkoły”
 » Po raz pierwszy w historii gminy 

Wińsko mienie niegdyś pochopnie 
sprzedane wróciło do gminy.

Dla nas wszystkich z Wińska i okolicy, urodzonych 
przed 1982 rokiem, była to pierwsza szkoła w życiu – 

wspomina wójt Jolanta Krysowata-Zielnica. 

Sołtys Wińska 
Ryszard Kisielewicz 

i wójt Jolanta 
Krysowata-Zielenica



4 kwietnia 2019IV WIŃSKO

 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

WÓJT GMINY WIŃSKO
informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym na najem na okres 10 lat zespołu pomieszczeń użytkowych położonych 
na terenie gminy Wińsko z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo 

Pocztowe (Dz.U. z 2017 roku, poz.1481 ze zm.).

 Adres Księga wieczysta Powierzchnia 
użytkowa w m2

Miesięczny czynsz najmu 
w zł + VAT

Termin składania zgłoszeń udziału 
w przetargu i ofert przetargowych

Data części jawnej 
przetargu tj. otwarcia ofert 

Termin wpłaty 
wadium

Wysokość
wadium

Wińsko 
pl. Wolności 13

WR1L/00025340/7 41,79
245,75 zł netto

(302,27 zł brutto)
06.05.2019

do godz. 1500
10.05.2019
godz. 1100

06.05.2019 60,00 zł

Wszelkie informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Wińsku (pl. Wolności 2, pokój nr 4) lub telefonicznie 
pod nr 71 380 42 30 oraz pocztą elektroniczną (e-mail: e.kapnik@winsko.pl). 

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

Obręb Księga wieczysta Powierzchnia 
użytkowa Opis nieruchomości Forma najmu Miesięczny czynsz najmu Termin wnoszenia 

miesięcznych opłat

Przyborów 50
WR1L/00042943/9

 (własność gminy w udziale 3679/10000)
51,78 m2

Pomieszczenia 
gospodarcze 

W trybie ustnego 
przetargu ograniczonego

88,03 zł + VAT
Do 10. dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

WÓJT GMINY WIŃSKO
informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko, przeznaczonej do dzierżawy:

 Obręb Nr działki Pow. działki w ha Wywoławcza stawka rocznego
czynszu dzierżawnego Data przetargu Forma przetargu Termin wpłaty 

wadium Wysokość wadium

Wyszęcice 279/1 0,5594 156,63 zł 10.05.2019 godz. 12.00 ustny ograniczony 06.05.2019 r. 15,00 zł
Za ww. działkę zostanie naliczony podatek od nieruchomości. 

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

Dzień, godzina prze-
targu oraz miejsce 

1
Smogorzów 

Wielki
WR1L/00032038/9 341/1 2,0328

Grunty orne
 R III b, RIV a

Brak planu zagospodarowa-
nia przestrzennego

9.000 zł do dnia 
06.05.2019 r.

46.000
Przed zawar-

ciem aktu nota-
rialnego

09.05.2019 r.
godz.11.00, pokój nr 
12 w siedzibie Urzędu 

Gminy

2 Konary WR1L/00035104/4 178/6
0.0880 w 
udziale 

1672/10000

Lokal użytkowy nr 4 
położony piętrze bu-

dynku 45 o pow. użyt-
kowej 90,1 m2

7.000 zł do dnia 
06.05.2019 r.

39.000

09.05.2019 r.
godz.13.00, pokój nr 
12 w siedzibie Urzędu 

Gminy

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

Brak planu zagospodarowania prze-
strzennego

W trybie ustnego 
przetargu 

nieograniczonego 

  17.000,00

Przed za-
warciem 

aktu nota-
rialnego

Nr XV/130/2015 z dn. 
27.11.2015 r.

2 Morzyna WR1L/00029755/7 216/2 0,2136 Pastwiska trwałe   17.500,00 Nr XV/130/2015
 z dn. 27.11.2015 r.

3 Morzyna WR1L/00024449/4 113 0,2029 Grunty orne – RV 5.000,00 Nr XV/130/2015
 z dn. 27.11.2015 r.

4 Morzyna WR1L/00024450/4 58 0,4349 Zurbanizowane tereny niezabudowane, 
pastwiska trwałe, grunty orne 48.500,00 Nr XV/130/2015

 z dn. 27.11.2015 r.

5 Morzyna WR1L/00024446/3 123 0,2635 Grunty orne
Brak planu zagospodarowania prze-
strzennego –  została wydana decy-

zja o warunkach zabudowy
15.000,00  Nr XLVI/241/2009 z 

dn. 26.06.2009 r.

6 Boraszyce 
Wielkie WR1L/00024063/4 62 0,6956 Pastwiska trwałe

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego

51.000,00 Nr XVI/99/99
 z dn. 06.12.1999 r.

7 Wyszęcice WR1L/00029774/6 369/1 0,1700 Grunty orne W trybie art.37, 
ust.2, pkt 4 23.000,00 Nr VI/66/2019 

z dn. 27.02.2019 r.

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

W trybie ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

5.000,00  Nr XV/130/2015
 z dn. 27.11.2015 r.

9 Orzeszków WR1L/00029813/2 580/2 0,1709  Grunty orne 24.000,00  Nr XXIII/191/2016
z dn. 31.05.2016 r.

10 Moczydlnica 
Klasztorna WR1L/00025357/9 42/4 0,1047 Grunty orne 9.000,00 Nr XXXIX/297/2017 z 

dn. 24.03.2017 r.

11 Piskorzyna WR1L/00036448/4 685/16 0,1227 Grunty orne
W miejscowym planie zagospodaro-

wania przestrzennego oznaczona 
jest symbolem 7 M

15.000,00 Nr XLII/315/2017 z
 dnia 26.05.2017 r.

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

Brak planu zagospodarowania prze-
strzennego

30.000,00 Nr XV/130/2015 z
 dnia 27.11.2015 r.

13 Buszkowice 
Małe WR1L/00024067/2 110/2 0,9617 Lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone, 

pastwiska trwałe, grunty orne, nieużytki 32.000,00 Nr XXII/140/2004 z dn. 
25.08.2004 r.

14 Budków WR1L/00024495/1 63 0,5400 Nieużytki 11.000,00 Nr XLVII/277/2006 z 
dn. 26.05.2006 r.

15 Brzózka WR1L/00029766/7 53/2 0,79 Grunty orne 30.000,00 NR XXIX/182/2012
 z dn. 30.05.2012  r.

16 Brzózka WR1L/00025369/6 54/9 0,27 Grunty orne, pastwiska trwałe 30.000,00 XLVII/252/2009 
z dn. 22.07.2009 r. 

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1,2 ustawy z dn. 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 na ich złożenie, który przypada od 4 kwietnia do 24 maja 2019 r.


