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Inauguracja działalności Klubu Senior+ w Branicach 
20 lutego 2020 r. w wypełnionej po brzegi największej sali 

branickiego Domu Kultury nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu 
Senior+.  

Uroczystość rozpoczęło poświęcenie Klubu przez ks. probosz-
cza Jarosława Dąbrowskiego, po czym oficjalnego jego otwarcia 
dokonał Wójt Gminy Branice Sebastian Baca.  

W swym wystąpieniu wyraził nadzieję, że otwarta właśnie 
placówka stanie się miejscem tętniącym aktywnością i pomysła-
mi na spędzanie wolnego czasu oraz zadeklarował szeroką po-
moc w realizacji ciekawych projektów. 

Zapowiedział również organizację dla członków klubu zajęć  
z różnych dziedzin sztuki, edukacyjnych, sportowo-
rekreacyjnych i aktywizujących społecznie, tak aby po latach 
kiedy na pracę i wychowanie dzieci poświęcali cały swój czas, 
mogli wreszcie oddać się swoim pasjom i zainteresowaniom 
oraz zadbać o swoją dobrą formę. 

W uroczystym otwarciu brała również udział p. Sabina Wiat-
kowska - z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdro-
wia z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, która w imieniu Wi-
cewojewody Opolskiego Teresy Barańskiej, przekazała branic-
kim Seniorom list gratulacyjny. 

W imieniu uczestników, a więc tych dla których przygotowa-
no placówkę głos zabrała Prezes Stowarzyszenia Aktywny Se-
nior pani Wiesława Hnatiuk. Podziękowała ona wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do powstania Klubu oraz przedstawiła 
plany działalności na najbliższą przyszłość. Obecnie stowarzy-
szenie skupia ok. 120 członków i nadal jego szeregi zasilają 
następni chętni. 

Branicki klub jest dwudziestą pierwszą tego typu placówką  
w regionie. W otwartych do tej pory Klubach Senior+ jest łącz-
nie 556 miejsc dla chcących skorzystać z ich oferty seniorów.  
W województwie opolskim na realizację tego programu prze-
znaczono już ponad 4 mln. złotych. Otwarty w Branicach klub 
jest jednym z większych w rejonie.  
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Do dyspozycji branickich klubowiczów na parterze obiektu 
pozostaje sala z aneksem kuchennym, miejscem do pracy i wy-
poczynku, natomiast na pierwszym piętrze znajduje się duża, 
dwuczęściowa sala do spotkań i organizacji wydarzeń w więk-
szym gronie. Całkowity koszt adaptacji budynku dla potrzeb 
klubu wyniósł 145 000 zł, z czego 80% (116 000zł), gmina 
otrzymała jako dotację z rządowego „Wieloletniego Programu 
Senior+ na lata 2015-2020”.  

Uroczystość uświetniły występami wokalnymi dwie młode, 
utalentowane piosenkarki z Gminy Branice - Amelia Lipa i Ma-
rika Pawluś. Ich występ zapewnił zgromadzonym chwile arty-
stycznych uniesień i spotkał się z gorącym przyjęciem. Ten mini 
recital, stał się też inspiracją do powstania na gorąco nowych 
pomysłów. Zakiełkowała mianowicie, wstępna na razie idea, 
żeby przy kawie i ciasteczku organizować wieczorki z muzyką  
i poezją w wykonaniu naszych lokalnych utalentowanych arty-
stów. 

I jako że otwarcie Klubu Senior+ zbiegło się z „tłustym 
czwartkiem”, po oficjalnej części uroczystości wszyscy seniorzy 
zostali zaproszeni na poczęstunek tym słodkim przysmakiem  
i filiżanką kawy. Była to więc okazja do rozmów z dawno nie 
widzianymi znajomymi oraz snucia planów i wykluwania się 
pomysłów na możliwe do realizacji zajęcia w Klubie.  

To, jak dobrze wypadła inauguracja Klubu Senior+, jest jak się 
wydaje dobrym prognostykiem na przyszłość i rozwój stowarzy-
szenia. Mamy nadzieję, że nasz Klub Senior+ będzie się rozwi-
jał z miesiąca na miesiąc, zapewniając naszym Seniorom wiele 
okazji do rozwoju i integracji. 
Życzymy wielu ciekawych pomysłów i chęci do działania. 

Redakcja 



Informator Branicki  

4 

Powitanie nowych mieszkańców naszej gminy 
9 marca 2020r. do Urzędu Gminy w Branicach, zostali zapro-

szeni razem z rodzicami najmłodsi mieszkańcy naszej gminy 
urodzeni pomiędzy lipcem a grudniem 2019 roku. Z zaproszenia 
skorzystało szesnaścioro rodziców wraz ze swoimi pociechami. 
Tym razem zdecydowaną większość najmłodszych stanowili 
chłopcy – dwunastu w stosunku do czterech dziewczynek.  

Zebranych gości w sali konferencyjnej urzędu powitali Wójt 
Gminy Branice Sebastian Baca i Sekretarz Gminy Katarzyna 
Herbut. Złożyli oni gratulacje rodzicom naszych najmłodszych 
obywateli z okazji ich przyjścia na świat, a dzieciom życzyli 
dużo zdrowia oraz beztroskiego dzieciństwa w wypełnionych 
miłością rodzinach. 

A potem nastąpiła najważniejsza część spotkania. Wójt wraz  
z Sekretarzem Gminy wręczyli każdemu z naszych nowych 
mieszkańców efektownie udekorowaną, zawierającą prezent 
niespodziankę „Paczkę Maluszka” i specjalną tabliczkę do 
uwiecznienia odcisku rączki dziecka, natomiast dumni rodzice 
otrzymali listy gratulacyjne. 
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Po części „oficjalnej”, gospodarze spotkania wjechali do sali 
udekorowanym balonikami wózkiem z przygotowaną niespo-
dzianką. Niespodzianką tą były dwa sporych rozmiarów torty. 
Niebieski o smaku kakaowym – „chłopczyk” i różowy o smaku 
waniliowym – „dziewczynka”. Jak zgodnie orzekli zgromadzeni 
goście, oba były równie doskonałe. Przy tych słodkościach  
i filiżance kawy, wszyscy obecni spędzili jeszcze pewien czas 
na luźnych rozmowach dotyczących głównie swoich milusiń-
skich. 

Cieszymy się ze spotkania i gratulujemy jeszcze raz rodzicom, 
a dzieciom życzymy pięknego i zdrowego dzieciństwa. 

 

Redakcja 

Niedzielne popołudnie 8 marca 2020r. nasze Panie spędziły  
w świetlicy wiejskiej. Przy ciastku i kawie oraz pysznych potra-
wach wspominały dawne czasy, rozmawiały na nurtujące tematy 
dnia codziennego. 0 godzinie siedemnastej pojawiła się zapo-
wiedziana niespodzianka.  

Był nią zespół Komfort, który umilał nam czas przygrywając, 
do wspólnie śpiewanych pieśni biesiadnych. Panowała bardzo 
miła atmosfera. Na twarzach Pań pojawił się uśmiech. Dziękuję 
wszystkim którzy przyjęli zaproszenie. Dziękuję za pomoc  
w organizacji spotkania. Już teraz zapraszam na kolejne spotka-
nia integracyjne. 

Krystyna Matysiak 

Dzień Kobiet w Gródczanach 
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Dzień Kobiet w Uciechowicach 
Tegoroczny Dzień Kobiet w Uciechowicach miał wyjątkową 

oprawę.  To wyjątkowe dla wszystkich kobiet święto, mogliśmy 
w tym roku zorganizować w naszej świeżo wyremontowanej 
świetlicy. Dlatego też zaproszeni zostali na nie wszyscy miesz-
kańcy. Na początku pani sołtys przywitała wszystkich gości, 
następnie ksiądz Piotr poświecił wyremontowaną świetlicę,  
a męska część rady sołeckiej złożyła wszystkim paniom życze-
nia z okazji ich święta i obdarowała słodką niespodzianką.  

 Wszyscy uczestnicy otrzymali również szczególny prezent. 
Był nim oryginalny śpiewnik biesiadny „Na uciechowicką nu-
tę”. A później przyszedł czas na świętowanie i oczywiście wy-
korzystanie nowego śpiewnika.   
 Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przygotować tą uro-
czystość, a szczególnie Marcinowi, który specjalnie dla pań wy-
konał kilka utworów na keyboardzie. 

Beata Nowak 

Świetlica w Uciechowicach otwarta 
 8 marca, po 5 miesiącach remontu oddaliśmy do użytku naszą 
świetlicę. Poświęcenia świetlicy dokonał ksiądz Piotr Sługocki. 
W ramach remontu wykonany został nowy podwieszany sufit, 
wszelkie ściany zostały obite, osuszone i na nowo tynkowane  
i pomalowane, przebudowane zostało wejście do toalet, zaku-
pione zostały nowe lampy, kinkiety, karnisze i firanki.  

 Jaki faktycznie był rozmiar 
prac najlepiej obrazują zdję-
cia, które wykonane zostały 
na każdym etapie prac. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że 
mamy teraz tak piękny obiekt 
w naszej wiosce, w którym 
możemy się spotykać i orga-
nizować różnego rodzaju im-
prezy. Szczególne podzięko-
wania należą się panom, któ-
rzy wykonali remont - chło-
paki odwaliliście kawał do-
brej roboty. Dziękujemy rów-
nież wszystkim, którzy  
w ostatnich dniach pomogli nam, w chyba największych porząd-
kach jakie do tej przeprowadzono w naszej świetlicy.  

Beata Nowak 
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Ferie w „Wersalce” 
Młodzi mieszkańcy gminy Branice, którzy spędzali tegoroczne 

ferie zimowe w rodzinnych miejscowościach, nie mogli narze-
kać na nudę. Centrum kultury „WERSALKA” przygotowało 
wydarzenia nie tylko w obrębie swoich murów, ale i poza nimi. 
Staraliśmy się, żeby nasze propozycje pozwoliły spędzić przy-
jemnie czas, ale miały również po części charakter edukacyjny.  

Razem ze Stowarzyszeniem Immaculata („ZIARENKO”) roz-
poczęliśmy ferie wyjazdem do FlyParku w Radlinie, gdzie nasi 
uczestnicy mogli wykorzystać pokłady niespożytej energii sza-
lejąc na niezliczonej ilości trampolinach i dmuchanych kon-
strukcjach. Wymęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domów 
by odpocząć przed wtorkiem. 

W drugi dzień ferii, już na spokojnie odbyły się u nas dwa 
wydarzenia: warsztaty gitarowe prowadzone przez panów: Ire-
neusza Jankowskiego i Andrzeja Olczaka oraz spotkanie z panią 
dietetyk Aliną Babińską, podczas którego uczestnicy mogli pod 
okiem pani Aliny przygotować pyszne i zdrowe posiłki. Nasza 
duża sala pękała w szwach! 

W środę mieliśmy prawdziwą przyjemność gościć u siebie 
Karola Gajosa - człowieka z ogromną pasją, aktora, dialogistę, 
reżysera,  kierownika produkcji,  twórcę  kanału 
„POPCORNERD”, który opowiadał o tym w jaki sposób można 
dzielić się z innymi swoimi zainteresowaniami za pomocą plat-
formy YouTube. Po spotkaniu z Karolem odbyły się warsztaty 
plastyczno-literackie prowadzone przez panią Aleksandrę Li-
chosik, podczas których powstała niezwykła historia literacka 
dodatkowo zilustrowana przez uczestników spotkania. 

Czwartek to kolejny dzień twórczych zmagań. Tym razem pan 
Ireneusz uczył dzieciaki tworzenia przestrzennych ozdób za 
pomocą filcowania na sucho. To bardzo wymagająca technika, 
która uczy cierpliwości. Efekt końcowy jest natomiast przepięk-
ny!  

W ostatni dzień ferii zaprosiliśmy do siebie panią Katarzynę 
Lenartowicz. Członkinię Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół 
Zwierząt, która opowiadała m.in. o tym w jaki sposób mówią do 
nas zwierzęta; czym powinniśmy, a czym ABOLUTNIE NIE 
POWINNIŚMY karmić zwierząt; jak dobierać ilość karmy dla 
każdego z nich. Dzieciaki zadawały mnóstwo pytań i opowiada-
ły o własnych zwierzakach dzięki czemu pogłębiały swoją wie-
dzę. Spotkanie to połączone było ze zbiórką karmy dla potrze-
bujących zwierząt. Udało nam się zebrać całkiem sporą ilość. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organi-
zacji tegorocznych ferii, szczególnie wolontariuszom oraz za-
proszonym gościom. Dzięki również Wam wszystkim, którzy 
pojawiliście się u nas by razem z nami spędzić czas w sposób 
kulturalny i inspirujący! 

Łukasz Pantak 
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Aktywne ferie uczniów  

Szkoły Podstawowej we Włodzieninie 
Tegoroczne ferie zimowe (choć prawdziwej zimy w nich nie-

wiele) już za nami. Nauczyciele naszej szkoły, w ramach wolon-
tariatu i akcji „Aktywne ferie” przygotowali szereg atrakcji swo-
im podopiecznym. Wszystkie wyjazdy i spotkania w szkole cie-
szyły się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko uczniów, ale 
i ich rodzin. A co dokładnie się u nas działo? 

W środę (12 lutego), w pierwszym tygodniu ferii zorganizo-
waliśmy wyjazd do Centrum Kultury “Wersalka” w Branicach 
na spotkanie z Karolem Gajosem, twórcą kanału na platformie 
YouTube „POPCORNERD”. Karol przekazał nam mnóstwo 
informacji dotyczących tego, w jaki sposób funkcjonuje YouTu-
be, jak można założyć na nim kanał i dzięki temu dzielić się 
swoją pasją z innymi ludźmi. Mamy nadzieję, że zainspirował 
on część z naszych uczniów do stworzenia własnych, wartościo-
wych kanałów. Jak sam powiedział: Jeżeli chcecie tworzyć swój 
kanał czy rozwijać pasje, to co czytaliście, oglądaliście, to co 
was inspiruje jest świetnym tematem do prowadzenia kanału. 

W oba feryjne czwartki (czyli 13 i 20 lutego) zorganizowali-
śmy na naszej hali zajęcia sportowe, podczas których uczniowie 
mogli spędzić kilka godzin na wszelkiego rodzaju zabawach 
sportowych w towarzystwie kolegów, rodzin i nauczycieli. Był 
tenis stołowy, gra w piłkę nożną, badminton, wyścigi na hulaj-
nogach, piłki sensoryczne i największa chyba atrakcja, czyli 
nasz dmuchany zamek ze zjeżdżalnią! Dodatkowo, pierwszy 
czwartek ferii wzbogacony został o warsztaty kulinarne i zumbę. 

14 lutego (piątek) zabraliśmy grupę 37 uczniów na wyjazd do 
parku wodnego H2Ostróg w Raciborzu. Spędziliśmy wspólnie 
czas na szaleństwach w basenie, na zjeżdżalniach oraz na odpo-

czynku i relaksie w jacuzzi. Powiedzieć, że czuliśmy się jak 
ryby w wodzie to za mało. Coraz więcej dzieci potrafi pływać, 
procentują organizowane przez nas lekcje pływania. 

17 lutego (w poniedziałek) pojechaliśmy z uczniami na lodo-
wisko do Pszowa. Jeździmy tam już od kilku lat i zawsze mamy 
pełny autobus. Bardzo lubimy obserwować postępy, jakie zrobili 
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Projekt „Talent za talent”  

uczniowie w jeździe na łyżwach. Pamiętamy jak niektórzy, kilka 
lat temu, stawiali pierwsze, nieśmiałe kroki na lodzie z pomocą 
pingwinków, a w tym roku niemalże wywijali piruety jak gwiaz-
dy rewii. 

Na deser zostawiliśmy sobie debiutujący wyjazd do parku 
trampolin w Radlinie (wtorek, 18 lutego). Byliśmy tam po raz 
pierwszy, ale już wiemy, że nie po raz ostatni. Zabawa w gąb-
kach, na dmuchańcach i dziesiątkach odskoczni to czysta ra-
dość! Dwie godziny szaleństwa, oczywiście pod opieką instruk-
torów i naszych nauczycieli. Już nie możemy doczekać się ko-
lejnego wyjazdu do Fly Parku. 

Wszystko co dobre szybko się kończy. Dwa tygodnie ferii 
minęły jak mrugnięcie oka. Frekwencja była bardzo dobra, auto-
kary wycieczkowe wypełnione.  

Cieszymy się zdobytymi doświadczeniami i chwilami spędzo-
nymi bardzo przyjemnie. RAZEM i BEZ KOMPUTERA. 

Bożena Lewandowska, Łukasz Pantak 

W dniach od 14.02 do 16.02.2020 roku w ramach Funduszu 
Mikroprojektów 2014-2020 w Eurorgionie Silesia z PROGRA-
MU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A 
REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020 we współpracy 
Polsko Czeskiej, a dokładnie Gminy Branice z Středisku volnéh-
o času Krnov odbyło  się pierwsze spotkanie projektowe. Spo-
tkanie integracyjne w  malowniczym terenie Gór Czeskich Pra-
ded w Zimowej aurze. Coś pięknego. Co to był za czas… nie 
chcieliśmy stracić ani minuty z niego. Były sanki, narty biegowe  
i rakiety śnieżne, nie zabrakło wojny na śnieżki.  

Dla wielu z dzieci był to pierwszy kontakt z jazdą na nartach. 
Narty biegowe bezpieczne dla dzieci ale trudne w technice oka-
zały się być prawdziwym wyzwaniem i pięknym nowym do-
świadczenie. Niektórzy złapali „bakcyla”. Mieliśmy niebywałą 

możliwość pobrania profesjonalnej nauki i instruktarzu na bie-
gówkach. Pani Veronika Dyrektor SVC Krnov jest miłośnikiem 
biegu na nartach i z istnym mistrzowskim podejściem trener-
skim poprowadziła nas w pierwszych, dosłownie „krokach” na 
nartach biegowych.  
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O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicz-

nej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34,  
ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do .20.04.2020 r. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do .30.03.2020 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 

Samorządowy Zakład  Budżetowy  

Gospodarki Komunalnej w Branicach,  

ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 

Biuro:  
77 486 84 10 lub 77 486 81 92 
 wew. 35 

Oczyszczalnia ścieków:  
+48 666 314 991, 77 486 81 72 

Numer alarmowy/awaryjny:  
+48 698 648 575 

Godziny otwarcia: 

Pn. 700  -  1700 Cz.  700 - 1500 
Wt. 700  - 1500 Pt.   700 - 1300 
Śr.  700  -  1500 

Oznaczenie (nr 

działki ) 

i KW 

Pow.  

i położenie  

Przeznaczenie 

w planie 

(P)/studium (S) 

Opis 

nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 
uwagi 

Działka nr 

346/2 

OP1G/-
00023807/1 

0,4321 ha 

Bliszczyce 

(P) tereny rolnicze Nieruchomość rolna o klaso-
użytku RII. Dojazd bezpośred-
nio z drogi publicznej. Kształt 
działki korzystny. 

Czynsz roczny 
600,00 zł  

(podlega zwolnieniu  
z podatku VAT) + poda-
tek od nieruchomości wg 

obowiązującej stawki 

Przedłużenie umowy 
na okres 3 lat na 
rzecz dotychczasowe-
go dzierżawcy. 

Działka nr 280/3 

OP-
1G/00025168/3 

0,1300 ha 

Bliszczyce 

(S) w części ob-
szary zieleni,  
w części obszary 
zabudowy wsi  
z preferencją zabu-
dowy związanej  
z rolnictwem 

Działka o klasoużytku S-RIIIa. 
Kształt działki niekorzystny. 
Dojazd drogą o nawierzchni 
asfaltowej. 

Czynsz roczny 
71,50 zł  

(podlega zwolnieniu  
z podatku VAT) + poda-
tek od nieruchomości wg 

obowiązującej stawki 

Przedłużenie umowy 
na okres 3 lat na 
rzecz dotychczasowe-
go dzierżawcy. 

Działka nr 230/2 

OP-
1G/00024625/8 

0,2000 ha 

Niekazanice 

(S) obszary rolne Działka o klasoużytkach RI  
i RII, kształt korzystny. 

Czynsz roczny 
300,00 zł  

(podlega zwolnieniu  
z podatku VAT) + poda-
tek od nieruchomości wg 

obowiązującej stawki 

Przedłużenie umowy 
na okres 3 lat na 
rzecz dotychczasowe-
go dzierżawcy. 

Działka nr 
37 k.m. 3 

OP-
1G/00025543/6 

0,3400 ha 

Jakubowice 

(S) obszary rolne Działka o klasoużytkach RII  
i RIIIa, kształt korzystny. 

Czynsz roczny 
300,00 zł  

(podlega zwolnieniu  
z podatku VAT) + poda-
tek od nieruchomości wg 

obowiązującej stawki 

Przedłużenie umowy 
na okres 3 lat na 
rzecz dotychczasowe-
go dzierżawcy. 

Działka nr 181 

OP-
1G/00033058/8 

0,0608 ha 

Jędrychowice 

 

(S) obszary zabu-
dowy wsi z prefe-
rencją zabudowy 
związanej z rolnic-
twem 

Działka budowlana zlokalizo-
wana bezpośrednio przy zabu-
dowach mieszkalnych. Posiada 
dojazd z drogi lokalnej o na-
wierzchni częściowo utwar-
dzonej kamieniem. Kształt 
działki korzystny, regularny 
wielokąt, rzeźba terenu nieko-
rzystna, znacznie pofalowana. 

6 680,00 zł  
+ VAT według obowią-

zującej stawki 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

Rakiety śnieżne to również wymagający sport i tylko nieliczni z nas go 
spróbowali i chyba nie żałowali. Uznaliśmy ich za na prawdę dobrych i wy-
trwałych sportowców. Szaleństwo na sankach nie kończyło się i po zmro-
ku… . Zakładaliśmy latarki czołowe i ile tylko tchu i sił biegaliśmy po gór-
kach do godzin wieczornych. Każde dziecko uczestniczące w tym spotkaniu 
projektowym otrzymało buff sportowy z logo PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 
2014-2020. Podsumowując. Czas, który za nami to doświadczenie wspólnych 
Polsko Czeskich relacji w przepięknej scenerii gór zimową porą. Ogromnie 
wdzięczni jesteśmy wszystkim którzy przyczynili się do umożliwienie nam 
tego wyjazdu.  

Koszty całości zadania zostały pokryte z Funduszu Mikroprojektów  
2014-2020 w Eurorgionie Silesia z PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANS-
GRANICZNEJ INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-
2020.  

s. Daniela 
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O B W I E S Z C Z E N I E  

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34,  
ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 30.03.2020 r. 
 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 09.03.2020 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 

Oznaczenie (nr 

działki ) i KW 

Pow. i poło-

żenie  

Przeznaczenie 

w planie 

(P)/studium (S) 

Opis 

nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 
uwagi 

Część działki nr 
214 

OP1G-
/00027347/6 

0,2282 ha 

Posucice 

(S) obszary zabudowy 
wsi z preferencją za-
budowy związanej  
z rolnictwem. 

Część nieruchomości rolnej  
o klasoużytku RIVa.  
Kształt działki korzystny.  
Dojazd z drogi publicznej. 

Czynsz roczny 
68,46 zł  

(podlega zwolnieniu  
z podatku VAT) + po-

datek od nieruchomości 
wg obowiązującej 

stawki 

Przedłużenie umo-
wy na okres  
3 lat na rzecz do-
tychczasowego 
dzierżawcy. 

Działka nr 246/4 

OP-
1G/00021372/8 

2,8418 ha 

Branice 

(P) teren obiektów 
produkcyjnych, skła-
dów i magazynów. 

Grunt orny (RIVa) kształt działki 
korzystny, dojazd drogą grunto-
wą, rzeźba terenu pozioma.  
Dzierżawa z przeznaczeniem na 
działalność gospodarczą Bioga-
zownię. 

Czynsz miesięczny 
17 050,80 zł  

+VAT + podatek od 
nieruchomości wg obo-

wiązującej stawki 

Dzierżawa gruntu 
na okres 29 lat. 

Część działki 
149/24 

OP1-
G/00028107/9 

11,83 m2 

Branice 

(S) obszary zabudowy 
wsi wielofunkcyjne. 

Grunt pod garaż blaszany.  
Działka posiada dostęp do drogi. 

 

Czynsz miesięczny 
17,75 zł  

+VAT + podatek od 
nieruchomości wg obo-

wiązującej stawki 

Dzierżawa gruntu 
na okres 3 lat. 

Działka nr 223/1 

OP1-
G/00027347/6 

0,1583 ha 

Posucice 

(S) obszary zabudowy 
wsi z preferencją za-
budowy związanej  
z rolnictwem. 

Działka budowlana z przezna-
czeniem na użytkowanie rolni-
cze. 

Czynsz roczny 
87,07 zł  

(podlega zwolnieniu  
z podatku VAT) + po-

datek od nieruchomości 
wg obowiązującej 

stawki 

Przedłużenie umo-
wy na okres 3 lat 
na rzecz dotych-
czasowego dzier-
żawcy. 

Działka nr 290/4 

wraz z budyn-
kiem  
o powierzchni 
użytkowej 
1 146,20 m2 

OP1G/-
00023178/2 

1,1824 ha 

Jabłonka 

(S) obszar aktywności 
gospodarczych - usłu-
gowych. 

Działka zlokalizowana jest  
z dala od zabudowań. Zabudo-
wana jest budynkiem szkoły 
wraz z oddziałem przedszkol-
nym, teren działki jest ogrodzo-
ny. Kształt działki korzystny, 
regularny wielokąt, rzeźba tere-
nu pozioma. Działka posiada 
bezpośredni dojazd z drogi pu-
blicznej. Uzbrojenie techniczne 
– energia elektryczna, wodociąg, 
kanalizacja sanitarna. Działka 
zabudowana jest budynkiem 
byłej szkoły z oddziałem przed-
szkolnym, w części piętrowym, 
całkowicie podpiwniczonym  
z dachem płaskim, w drugiej 
części parterowy w niewielkiej 
części podpiwniczony z dachem 
płaskim. Stopień zużycia tech-
nicznego budynku wynosi 35%. 

727 000,00 zł  

+ VAT według obowią-
zującej stawki 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego. 
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Kalendarz Imprez w Sołectwie Wysoka 
Rada Sołecka z Wysokiej oraz Fundacja Pałac Wysoka Serdecznie  

Zapraszają na imprezy które odbędą sie na terenie wsi Wysoka w 2020 roku. 

Dzięki współpracy wszystkich Organizacji Społecznych działających na terenie Sołectwa możemy  
zaproponować Państwu różnorodny repertuar wydarzeń: 

12.04.2020 – Zajączek w Pałacu w Wysokiej  

Wstęp wolny. Organizator: Fundacja Pałac Wysoka. 

Maj 2020 –Samochodowy Rajd Pałacowy w Wysokiej  
Wstęp wolny. Organizator: Fundacja Pałac Wysoka. 

27.06.2020 - Przywitanie Wakacji 
Wstęp wolny. Organizator: Rada Sołecka, Stowarzyszenie Kobiet Ale Babki, OSP, Klub Sportowy. 

Lipiec 2020 - Wiejskie pierniczenie oraz Zwierze nie jest Rzeczą - warsztaty dla dzieci i młodzieży  
Wstęp wolny. Organizator: Rada Sołecka, Stowarzyszenie Kobiet Ale Babki, OSP, Fundacja Pałac Wysoka. 

Lipiec 2020 - Jesteś TY Co Jesz - Warsztaty Kulinarne oraz spotkanie z Dietetykiem 
Wstęp wolny. Organizator Rada Sołecka, Stowarzyszenie Kobiet Ale Babki, OSP, Fundacja Pałac Wysoka. 

Lipiec 2020 - Międzynarodowe Plenery Artystyczne w Wysokiej  
Wstęp wolny. Organizator: Fundacja Pałac Wysoka. 

7-9.08.2020 - VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Południo-

wej Amatorów w skokach przez przeszkody  
Wstęp wolny. Organizator: Fundacja Pałac Wysoka 

22.08.2020 - Cisarska Rally Weteran, PIT Stop w Wysokiej oraz Wrota Czasu  
Wstęp wolny. Organizator Rada Sołecka, Stowarzyszenie Kobiet Ale Babki, OSP, Fundacja Pałac Wysoka, 
Klub Sportowy. 

Sierpień 2020 - Nocne Podchody - Zabawa Terenowa.  
Wstęp wolny. Organizator Rada Sołecka, OSP, Fundacja Pałac Wysoka, Klub Sportowy, Stowarzyszenie 
Kobiet Ale Babki. 

Wrzesień 2020 - Europejskie Dni Dziedzictwa w Pałacu Wysokiej  
Wstęp wolny. Organizator: Fundacja Pałac Wysoka. 

05.12.2020 - VIII Polsko Czeskie Kolędowanie  
Wstęp wolny. Organizator: Fundacja Pałac Wysoka. 

Wszystkich Serdecznie Zapraszamy 


