
30 kwietnia 2020 IWIŃSKO

ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  

www.winsko.pl

Z pomocą mieszkańcom 
gminy Wińsko przyszli 
żołnierze z 16 Dolnoślą-

skiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej oraz podchorążowie 
z Akademii Wojsk Lądowych. 
Pierwszy raz wsparli miesz-
kańców już 4 kwietnia, kie-
dy to dostarczyli prawie 180 
potrzebującym – osobom 
starszym, niepełnospraw-
nym i samotnym – żywność 
z zapasów rezerw rządowych 
pozyskanych przez GOPS 
w Wińsku. 

SKĄD WZIĘŁO SIĘ WOJSKO 
W GMINIE WIŃSKO?

Sabina Baryluk, kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wińsku wystą-
piła z wnioskami o wsparcie 
służb społecznych do wojska. 
– Sytuacja zmienia się dyna-
micznie. Żołnierze przyjeż-
dżają do nas na określoną 
godzinę, otrzymują zlecenie, 
odbierają posiłki i rozwożą je. 
Jeśli chodzi o finansowanie 
posiłków, to seniorzy korzy-
stający z Domu Senior+ pono-
szą taką samą odpłatność jak 
do tej pory, natomiast kosz-
ty obiadów dla osób na kwa-
rantannie, jeśli taką decyzję 
wydał sanepid, ponosi Gmi-
na – tłumaczy kierownik. – 
Wszystko po to, aby miesz-

kańcy odbywający kwaran-
tannę nie musieli wychodzić 
z domów.

Sabina Baryluk podkreśla, 
że współpraca z żołnierza-
mi układa się bardzo dobrze: 
– Są życzliwi, oddani, czują, 
co robią. Kiedy byli tu po raz 
pierwszy, żeby rozwieść pacz-
ki z żywością, mieli chwilę 
na rozmowę z mieszkańca-
mi. Wojskowi byli wzrusze-
ni tym, jak ludzie dziękowa-
li im za pomoc. Szacunek do 
munduru, łzy w oczach star-
szych osób przejętych tym, że 
to właśnie żołnierz dostarczył 
im paczki – to są niesamowite 
emocje – opowiada.

LOKALE GMINNE 
NA KWARANTANNĘ 

Statystycznie w co trze-
ciej rodzinie naszej gminy 
ktoś pracuje za granicą. Stąd 
od początku epidemii rze-
czą powszechną są powro-
ty – bo skończyła się praca, 
bo strach przed epidemią, bo 
jak trwoga, to do domu. Wie-
le osób nie chciało wracać do 
swoich mieszkań, żeby nie 
robić problemu lub stwarzać 
zagrożenia dla swoich rodzin. 
Dotyczy to szczególnie tych, 
którzy mają mieszkania 
w budynkach wielorodzin-
nych, a nie domy, w których 

łatwiej się zorga-
nizować. Gmina 
Wińsko przygo-
towała i udostęp-
niła kilka lokali 
na czas dwutygo-
dniowego pobytu 
osób powracają-
cych z zagranicy. 

– Taki prosty 
zabieg jak uży-

czenie lokalu, daje poczu-
cie bezpieczeństwa rodzinie 
i sąsiadom. Gdyby ktokol-
wiek z powracających okazał 
się zakażony, nie byłoby ryzy-
ka, że przeniesie wirusa na bli-
skich czy sąsiadów. Poza tym 
wszystkie nasze lokale mają 
choćby maleńkie podwórko, 
na które można wyjść, by nie 
dusić się przez dwa tygodnie 
w czterech ścianach – wyjaś-
nia wójt Jolanta Krysowata-
-Zielnica. – Podjęliśmy decy-
zję o użyczaniu naszych loka-
li dla bezpieczeństwa wszyst-
kich mieszkańców. Na szczęś-
cie żadna z tych osób, które 
już skorzystały z takiej moż-
liwości, nie okazała się zaka-
żona. Każde takie sytuacja 
udostępnienie lokalu gmin-
nego było konsultowane z sa-
nepidem i kontrolowane 
przez policję. 

ZDALNE NAUCZANIE
20 nowych komputerów 

trafiło do uczniów szkół na 
terenie gminy Wińsko. Zaku-
pu dokonała gmina dzięki 
środkom z programu „Zdal-
na Szkoła”, który wspiera 
nauczanie przez internet.

– Otrzymaliśmy najwyż-
szą możliwą kwotę prze-
widzianą dla naszej gmi-
ny, zgodnie z wytyczny-
mi konkursu. Komputery 
zostały rozdzielone pomię-
dzy wszystkie nasze szkoły – 
mówi Monika Myrdzio, kie-
rownik referatu oświaty Urzę-
du Gminy w Wińsku. 

Wcześniej szkoły wypo-
życzyły części ósmoklasistów 
komputery z pracowni szkol-
nych, żeby uczniowie mogli 
sprawnie przystąpić do prób-
nych egzaminów. 

Jak mówi Dariusz Łeś-
ko, dyrektor SP w Wińsku, 
nauczyciele sprawdzili, w któ-
rych domach nie ma kompu-
tera lub w rodzinie jest wię-
cej uczniów i byłby problem 
z dostępem do urządzenia. 
Wyobraźmy sobie sytuację, 
kiedy w domu jest trójka uczą-
cych się dzieci i do tego pracu-
jący zdalnie rodzic…

Kiedy skończy się zdalne 
nauczanie, komputery wró-
cą do szkół i tam będą służyć 
uczniom.

WSPARCIE DLA DROBNYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW

Gmina zainicjowała akcję 
„Wykup usługę, jak będzie 
po…” . Każdy, kto prowa-
dzi działalność, którą musiał 
zawiesić na czas epidemii 
(fryzjerzy, kosmetyczki, war-
sztaty, gospodarstwa agro-
turystyczne), może przystą-
pić do akcji, w której promu-
jemy przelewanie kwoty 50 
lub 100 zł na poczet usługi, 
która będzie zrealizowana 
w przyszłości. Wiemy, że wie-
lu usługodawców umawia się 
ze swoimi stałymi klientami 

na takie wpła-
ty także poza 
naszą akcją. To 
dobrze. Ważne, 
że się wzajemnie 
wspieramy!

MASECZKI 
DLA MIESZKAŃCÓW

Gmina w pierwszej kolej-
ności zaopatrzyła w masecz-
ki pracowników wszystkich 
swoich jednostek, szczególnie 
tych, którzy pracują w tere-
nie, spotykają się z ludźmi, 
żeby wykonywać swoje obo-
wiązki, sołtysów oraz stra-
żaków OSP, których maski, 
nawet wielorazowe, po akcji 
nie nadają się nawet do pra-
nia. 

– Za pośrednictwem 
GOPS i z pomocą wojska 
dostarczyliśmy masecz-
ki najbardziej potrzebują-
cym i bezradnym, ograni-
czonym komunikacyjnie, 
z mniejszych, bardziej odda-
lonych miejscowości – wyjaś-
nia wójt Jolanta Krysowata-
-Zielnica. – Rozdajemy tym, 
którzy sami sobie nie pora-
dzą. Pomoc otrzymują nasi 
seniorzy, osoby, które raz na 
2-3 dni wychodzą po chleb 
do obwoźnego sklepu, osoby 

samot-
ne, mniej 

zaradne, słowem wszyscy 
mieszkańcy potrzebujący 
wsparcia – zapewnia. 

Wygląda na to, że do 
maseczek musimy się przy-
zwyczaić jak do czapki i ręka-
wic na mroźną zimę. Stąd 
rozdanie każdemu masecz-
ki od razu i tylko raz nie roz-
wiąże problemu. – Musi-
my się nauczyć zadbać o nie 
sami – podkreśla wójt. – I tak 
w Wińsku, Krzelowie, Głębo-
wicach, Przyborowie, Orzesz-
kowie i wielu innych miejsco-
wościach natychmiast poja-
wili się rękodzielnicy, u któ-
rych takie maseczki można 
nabyć. Wiele osób wykona-
ło je własnoręcznie lub kupi-
ło w aptece czy sklepie. 

Cały czas gromadzimy 
zapasy „na czarną godzi-
nę”, ale cały czas mamy też 
nadzieję, że takowa nie przyj-
dzie.

 » Wojsko, żywność, lokale na kwarantannę, maseczki, komputery, usługi…

Co robimy w epidemii? 
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Stacja paliw nareszcie w remoncie!
Od blisko dwóch lat można tu było zatankować tylko olej napędo-
wy. Zbiorniki na benzynę wymagały wymiany i chodziły wręcz słu-
chy, że Wińsko zostanie w ogóle pozbawione stacji paliw. Okazało 
się to jednak nieprawdą. 

W kwietniu ruszyły prace nad kompletną przebudową stacji. Mają za-
kończyć się do wakacji. Nie będzie możliwości tankowania gazu, ponie-
waż działka jest zbyt mała na budowę takiej instalacji. Tymczasem 
obie prywatne stacje gazowe przestały funkcjonować. Jest szansa, że 
wkrótce pojawi się nowa, na szczegóły jednak jeszcze za wcześnie. 

Słup będzie 
legalnym 
kąpieliskiem
Jeśli tylko tego lata będą jakieś wakacje, zalew Słup będzie dla 
mieszkańców naszej gminy ich główną atrakcją. Zwłaszcza, że 
na podróże nie ma raczej co liczyć.

Rada Gminy Wińsko 
podjęła już stosowne uchwa-
ły, a gmina pozyskała kolej-
ne środki na dalsze prace. 
– Przygotowujemy się do 
otwarcia kąpieliska na sezon 
– mówi Przemysław Bagiński, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu, Rekreacji i Turystyki 
w Wińsku. – Przewiduje-
my niewielką wypożyczal-
nię sprzętu rekreacyjnego. 
Zapewnimy węzeł sanitar-
ny. Zatrudnimy ratowników .

Dojazd samochodem od 
Wińska będzie możliwy od 
strony drogi krajowej, przez 
powiatową w kierunku miej-
scowości Słup. Tu zjeżdża-
my na działkę gminną z 
miejscami postojowy-
mi. To dużo bardziej 
bezpieczny sposób 
dotarcia do kąpieli-
ska niż bezpośrednio 
z drogi krajowej. 

Pracujemy nad szla-
kiem pieszo-rowero-

wym z Wińska: ul. Słonecz-
ną do Jakubikowic i stamtąd 
na zalew. Szczególnie rodzi-
ny czy młodzież na rowerach 
powinny unikać niebezpiecz-
nej „krajówki”. 

Dzięki pozyskaniu środ-
ków unijnych z LGD Kraina 
Łęgów Odrzańskich (200 tys. 
zł) w pustym budynku Pasto-
rówki we wsi Słup, powstanie 
Centrum Obsługi Turystycz-
nej. Kolejny gminny budynek 
ożyje.  » Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Stryjno do miejscowości Grzeszyn to 

zadanie, na które Gmina Wińsko otrzymała ponad 1,17 mln zł. To aż 75% kosztów 
inwestycji. 

Nowa asfaltowa droga 
będzie służyła miesz-
kańcom, ale także 

będzie dojazdem do Biał-
kowa, gdzie powstaje Euro-
pejskie Centrum Edukacji 
Astronomicznej Uniwersy-
tetu Wrocławskiego.

Dofinansowanie pocho-
dzi z rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych. To 
program krajowy, w któ-
rym budżet państwa współ-
finansuje budowy, prze-
budowy i remonty dróg 
gminnych i powiatowych. 
– Droga ta będzie prowadzić 
z dwóch stron do zabytko-
wego kompleksu z obserwa-
torium w Białkowie, które-

go renowacja zakończy się 
jesienią, a otwarcie planowa-
ne jest na koniec roku. Przy-
pomnę, że znacznie krót-
sza, bo 800-metrowa droga 
do kompleksu w Białkowie 
znajduje się pod zarządem 
Powiatu Wołowskiego. Nie-
stety, powiat nawet nie zło-
żył wniosku o pieniądze na 
jej przebudowę – przypo-
mina wójt Gminy Wińsko 
Jolanta Krysowata-Zielni-
ca i dodaje, że droga powia-
towa jest w fatalnym stanie. 
– Grozi katastrofą, zarwa-
niem się na grobli. Mimo 
naszych wieloletnich starań 
powiat nie zrobił w tej spra-
wie nic, podobnie jak Wody 

Polskie, które odpowiada-
ją za ciek pod tą drogą, jak 
i prywatny właściciel stawu, 
którego zaniedbania pogłę-
biają problem. Jako gmina 
robimy, co w naszej mocy, 
a w naszej mocy są starania 
o drogi gminne. I tu się zno-
wu udało – dodaje.

Wioletta Wysoczańska, 
sołtys Grzeszyna i Barbara 
Rabiega, sołtys Stryjna bar-
dzo ucieszyły się z informa-
cji o planowanych pracach: – 
Nowa droga nie tylko będzie 
służyła turystom, ale i miesz-
kańcom, np. rolnikom, któ-
rzy mają pola rozrzucone 
w różnych miejscach. Nato-
miast kompleks w Biał-

kowie oznacza ożywienie 
dla całej gminy, ale najbar-
dziej liczą na to mieszkańcy 
naszych, najbliżej położo-
nych miejscowości – mówią.
Zgodnie z planem, droga 
gminna ma zostać przebu-
dowana do końca 2020 r. 

– Każdy mieszkaniec 
patrzy najpierw na kawałek 
drogi pod własnym domem. 
Takie jego prawo. Po to jed-
nak mieszkańcy wybrali 
samorząd, żeby patrzył na 
gminę jako na całość. Ura-
towany w ostatniej chwi-
li zabytkowy kompleks 
z obserwatorium astrono-
micznym w Białkowie, choć 
nie jest własnością gminy, 
stanowi dla nas wielki atut. 
To nasza perła. Byłby wstyd, 
gdyby nie było czym do 
niej dojechać – podkreśla 
wójt.- Poza tym nowa dro-
ga będzie kontynuacją połą-
czeń, których budowa właś-
nie trwa: Głębowice – Brzóz-
ka, Stryjno – Białków – Grze-
szyn. Komunikujemy gminę 
w poprzek, tworzymy szlaki 
komunikacyjne niezależne 
od fatalnych dróg powiato-
wych. To ma podstawowe 
znaczenie dla ruchu lokal-
nego. Natomiast dla roz-
woju gospodarczego gminy 
kluczowe są drogi powiato-
we. Niestety – podsumowu-
je wójt.

Nowa gminna droga: 
Grzeszyn – Stryjno 
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Co z tym 
powiatem? 
Decyzja powinna zapaść do końca lipca. Niestety, kalendarz 
procedur zmiany granic powiatu między wołowskim 
a lubińskim nałożył się z „kalendarzem epidemii”. Stąd wójt 
Gminy Wińsko, która tę procedurę uruchomiła, zwróciła się 
do Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego o jej 
zawieszenie oraz wstrzymanie działań do czasu 
unormowania działań. Wojewoda przychylił się do tego 
wniosku. 

Zakaz korzystania 
z hydrantów
Kierownik ZGKiM oraz Wójt Gminy informuje o bezwzględnym zakazie poboru wody z hydrantów do 

celów rolniczych i innych bytowych oraz gospodarczych. Hydranty służą tylko uprawnionym służbom 

ochrony przeciwpożarowej. Nielegalny pobór wody z gminnego hydrantu podlega karze grzywny.

Przypominamy, że obowiązuje bezwzględny 
zakaz wykorzystywania wody z sieci 
wodociągowej do innych celów niż bytowe. 
Zabraknie wody dla ludzi, mimo że nasz system 
studni głębinowych jest wydolny, ale używanie 
wody z sieci do podlewania pól, ogrodów, 
warzywniaków itd. powoduje nadmierny pobór 
i pogorszenie jakości wody, a w krótkim czasie 
jej brak w kranach. 

Apelujemy o usprawnienie swoich pry-
watnych studni oraz wiercenie 
nowych do celów gospodar-
skich. Informacje o dotacjach 
krajowych i unijnych na ten 
cel znajdują się w internecie, 
także na naszych stronach 
www.winsko.pl i www.win-
sko24.pl

 

Uwaga – azbest!
Wójt Gminy Wińsko informuje o możliwości uzyskania dofi nansowania 
na usuwanie azbestu. Zainteresowani mieszkańcy z terenu Gminy 
Wińsko mogą uzyskać dofi nansowanie w wysokości 100% kosztów 
demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających 
ten toksyczny materiał. 

Ze względu na stan pande-
mii wnioski można składać za 
pośrednictwem poczty elektro-
nicznej na adres i.buczak@wins-
ko.pl na formularzu, który moż-
na pobrać ze strony www.win-
sko.pl. lub wysyłając na adres: 
Urząd Gminy w Wińsku, Plac 
Wolności 2, 56-160 Wińsko.

Ważne: Dofinansowanie nie 
obejmuje zakupu oraz monta-
żu nowego pokrycia dachowe-
go! Zmiana pokrycia dachowe-
go wymaga zgłoszenia w Staro-
stwie Powiatowym, a w niektó-

rych przypadkach uzgodnień 
z konserwatorem zabytków. 

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod nr tel. 883 779 
721 lub 71 380 42 33.

Zakaz używania 
wody z sieci do celów 
gospodarczych!
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 » Z powodu zagrożenia koronawirusem zmieniła się organizacja pracy Urzędu 
i jednostek Gminy Wińsko. 

Wszystkie referaty 
wykonują swo-
je zadania, ale – 

ze względów bezpieczeń-
stwa – w budynku pra-
cownicy poszczególnych 
działów przebywają rota-
cyjnie. Część wykonu-
je swoje zadania w Urzę-
dzie, a pozostali pracu-
ją zdalnie, tak aby w każ-

dym pokoju przebywa-
ła tylko jedna osoba. 
Urząd pozostaje zamknię-
ty dla interesantów, mogą 
do niego wchodzić jedynie 
pracownicy. Nie oznacza 
to jednak, że nie załatwisz 
w nim swojej sprawy.
Mieszkańcy proszeni są 
o kontakt telefoniczny od 
godz. 8 do 15 lub e-mailo-

wy. Wszystkie kontakty 
znajdują się tu: http://win-
sko.pl/urzad-gminy/

Uwaga! GOPS jest do 
dyspozycji mieszkańców 
codziennie w godz. 7.30 – 19. 
Zgłoszenia przyjmowane są 
telefonicznie pod numera-
mi (71) 738 24 64, (71) 750 
36 70 oraz e-mailem: wins-
ko2@wp.pl.

ZGKiM pracuje normal-
nie, ale dla klientów również 
dostępny jest tylko zdalnie. 
Stan wodomierzy należy 
podawać przez MMS lub 
SMS na numery 725 725 
393, 728 363 049 lub 513 
077 716  lub e-mail zgkim@
zgkim.winsko.pl, koniecz-
nie z podaniem nazwy 
i adresu klienta. 

Urząd pracuje, ale za 
zamkniętymi drzwiami
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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

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 Krzelów WR1L/00026250/6 150/1 0,1736
Niezabudowana  MP – przeznaczona dla zabudowy mieszkanio-

wej i gospodarczej, znajduje się w strefie „OW”

W trybie 
ustnego

 przetargu 
nieograniczonego

31.000,00

Przed 
zawarciem 

aktu 
notarialnego

XLII/265/2017 z dnia 26.05.2017 r.
2 Krzelów WR1L/00026250/6 150/2 0,1454 26.000,00 XLII/265/2017 z dnia 26.05.2017 r.
3 Krzelów WR1L/00026250/6 150/3 0,1200 25.000,00 XLII/265/2017 z dnia 26.05.2017 r.

4 Konary WR1L/000242774/6 178/2 0,0687 Zabudowana 
magazynem

Brak planu

48.000,00 XXIV/93/92 z dnia 28.09.1992 r.

5 Smogorzów 
Wielki WR1L/00016544/1 39 4,3500

(udział gminy 1/3)
Grunty orne i łąki 

trwałe

120.000,00
(udział gminy 
40.000,00)

LIX/375/2014 z dnia 28.03. 2014 r.

6 Wińsko WR1L/00024708/8
834/1,
834/8, 
834/9

0,0858 Zurbanizowane tere-
ny zabudowane

7MM – treny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, zabudowy wielorodzinnej i mieszkalni-

ctwa zbiorowego oraz zabudowy usługowej
47.000,00 XIV/136/2019 z dnia 18.10.2019 oraz zarządzenie Wójta 

Gminy nr 251/2020 z 20.04.2020 r. 

7 Węgrzce WR1L/00019961/1 73/3 0,0472 (udział 
gminy 3/4)

Zabudowana budyn-
kiem gospodarczym Brak planu

28.600,00
(udział gminy
22.000,00)

XIV/136/2019  z dnia 18.10.2019 oraz zarządzenie Wójta 
Gminy nr 253/2020 z 21.04.2020 r.

8 Węgrzce WR1L/00021437/6 73/5
0,0432

(udział gminy 
9/10)

26.200,00 (udział 
gminy 

24.000,00)

XIV/136/2019 z dnia 18.10.2019 r. oraz zarządzenie Wójta 
Gminy nr 253/2020 z 21.04.2020 r.

9 Węgrzce WR1L/00036599/7 73/11 0,0057 4.000,00 XIV/136/2019 z dnia 18.10.2019 r. oraz zarządzenie Wójta 
Gminy nr 253/2020 z 21.04.2020 r.

10 Węgrzce WR1L/00016050/1 73/2 0,0349
(udział gminy 2/3)

21.200,00
(udział gminy
14.500,00)

XIV/136/2019 z dnia 18.10.2019 r. oraz zarządzenie Wójta 
Gminy nr 253/2020 z 21.04.2020 r.

11 Węgrzce WR1L/00027229/7 73/1 0,0049 Nieruchomość grun-
towa niezabudowana 1.000,00 XIV/136/2019 z dnia 18.10.2019 r. oraz zarządzenie Wójta 

Gminy nr 253/2020 z 21.04.2020 r.
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od 30 kwietnia do 16 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 , tel. 71 38-04-205. Wykazy podane są na stronach interneto-
wych www.winsko.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowościach oraz w gazecie „Wiadomości Lubińskie”. 

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu trzeciego 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 Chwałkowice WR1L/00024474/8 138/4 0.8107
Grunty zadrzewione i zakrzaczone 
planowana budowa mieszkaniowa

Brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego

20.000 zł do 18.06.2020 r. 121.000,00

Przed 
zawarciem 

aktu 
notarialnego

22 czerwca 2020 r., godz. 11.00, 
siedziba Urzędu Gminy, p. nr 14

2 Gryżyce WR1L/00038713/7 80/12 0,2423
Zurbanizowane tereny zabudowy lub w trakcie 

zabudowy
5.000 zł do 18.06.2020 r. 40.000,00

22 czerwca 2020 r., godz. 12.00 , 
pokój nr 14

3. Boraszyce Małe WR1L/00024417/1 69 0,0556
Zurbanizowane tereny niezabudowane

400 zł do 18.06.2020 r. 2.500,00
23.06.2020 r., godz. 11.00, pokój nr 14 4 Boraszyce Małe WR1L/00029752/6 70 0,0441 200 zł do 18.06.2020 r. 2.000,00

5. Boraszyce Małe WR1L/00024414/0 71 0,3491 2.000 zł do 18.06.2020 r. 12.000,00
6. Smogorzówek WR1L/00024290/4 147/7 0,4908

Użytki kopalne
2.000 zł do 18.06.2020 r. 13.000,00

24.06.2020 r., godz. 11.00, pokój nr 147. Smogorzówek WR1L/00024287/0 77 0,6418 3.000 zł do 18.06.2020 r. 17.000,00
8. Smogorzówek WR1L/00024288/7 79 0,9193 4.000 zł do 18.06.2020 r. 24.000,00

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 12 , tel. 71 38-04-205. 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 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 czwartego 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/00024450/4 58 0,4349
Zurbanizowane tereny niezabudowane, 

pastwiska trwałe, grunty orne 

Brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego

5.000 zł do  8.06.2020 r. 48.500,00

Przed 
zawarciem 

aktu 
notarialnego

25.06.2020 r., pokój nr 12 o godz. 13.00
2 Morzyna WR1L/00024446/3 123 0,2635 Grunty orne 2.000 zł do  8.06.2020 r. 15.000,00
3 Głębowice WR1L/00024261/2 257 1,10 Bz 5.000 zł do  8,06.2020 r. 28.000,00 25.06.2020 r., pokój nr 14 o godz. 14.00 
4 Wyszęcice WR1L/00024403/0 89 0,2219 Pastwiska trwałe, grunty orne 500 zł do 18.06.2020 r. 5.000,00 26.06.2020 r., pokój nr 14 o godz. 10.005 Wyszęcice WR1L/00029774/6 321 0,1682  K 5.000 zł do  8.06.2020 r. 26.000,00
6 Orzeszków WR1L/00029813/2 580/2 0,1709 Grunty orne 4.000 zł do  8.06.2020 r.  24.000,00 26.06.2020 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

7
Moczydlnica
Klasztorna

WR1L/00025357/9 42/4 0,1047 Grunty orne 1.000 zł do  8.06.2020 r. 9.000,00 26.06.2020 r., pokój nr 14 o godz. 12.00

8 Piskorzyna WR1L/00026278/8 602 1,28  Grunty orne 5.000 zł do 8.06.2020 r. 30.000,00 26.06.2020 r., pokój nr 14 o godz. 13.00

9 Buszkowice Małe WR1L/00024067/2 110/2 0,9617
Lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone. 
Pastwiska trwałe, grunty orne, nieużytki

5.000 zł do 8.06.2020 r. 32.000,00 26.06.2020 r., pokój nr 14 o godz. 14.00

10 Budków WR1L/00024495/1 63 0,5400 Nieużytki 2.000 zł do 8.06.2020 r. 11.000,00 29.06.2020 r., pokój nr 14 o godz. 10.00
11 Kozowo WR1L/00036094/7 97/2 0,2608 Grunty orne –  R VI 2.000 zł do 8.06.2020 r. 12.000,00 29.06.2020 r., pokój nr 14 o godz. 11.00
12 Smogorzów Wielki WR1L/00036078/9 112 0,05 Łąki trwałe – III 500 zł do  18.06.2020 r. 4.000,00

29.06.2020 r., pokój nr 14 o godz. 12.0013 Smogorzów Wielki WR1L/0003626270/2 292 1,74 Rola – III b, IV b, V 5.000 zł do  8.06.2020 r. 45.000,00
14 Smogorzów Wielki WR1L/00026271/9 107 0,11  Pastwiska trwałe –  III 500 zł do  18.062020 r. 3.000,00
15 Grzeszyn WR1L/00024458/0 92 0,4389 Grunty zadrzewienia – R IV b i nieużytki 2.000 zł do 8.06.2020 r. 12.000,00 29.06.2020 r., pokój nr 14 o godz. 13.00
16 Dąbie WR1L/0024268/1 128 0,8159 Grunty orne – IV b i V 5.000 zł do 8.06.2020 r. 47.000,00 29.06.2020 r., pokój nr 14 o godz. 14.00

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 14 , tel. 71 38-04-205. 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 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 przetargu ustnego nieograniczonego 

Poz. Obręb Księga wieczysta
Nr dział-

ki
Pow. w 

ha
Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

Wysokość i termin 
wniesienia wadium

Cena Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1 Krzelów WR1L/00024049/0 244/11 0,0329
Zabudowana budynkiem 

mieszkalno- gospodarczym Brak planu zagospodarowa-
nia przestrzennego

3.000 złotych do  
25.06.2020 r.

35.000,00 Przed zawarciem 
aktu notarialnego

30.06 2020 r. godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy, p. nr 14

2 Stryjno WR1L/00024264/3 48 2,7690
Grunty orne – V, pastwiska trwałe IV i VI, 

nieużytki, lasy
5.000 złotych do  

25.06.2020 r.
55.000,00 30.06 2020 r. godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy, p. nr 14

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 14 , tel. 71 38-04-205. 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 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

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

Obręb Nr działki Pow. działki w ha Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego Data przetargu Forma przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość wadium
Orzeszków  680/2 0,2009 56,25 zł 25.06.2020 godz. 11.00 Ustny nieograniczony 20.06.2020 r. 10,00 zł

 
Za ww. działkę zostanie naliczony podatek od nieruchomości. Z ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonej do przetargu można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wińsko. Szczegółowe informacje można uzy-
skać w pokoju nr 3a, tel. 71 380-42-31. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę opublikowane zostało na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Wińsko i w miejscowości, w której położona jest nieruchomość przeznaczona do dzierżawy. 


