
                                                                  
       Uchwała Nr  III/16/ 11 

Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 25 stycznia 2011r. 

 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wawelno na lata  
2008-2015 

 
Na podstawie art. 18 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 

z 2001r.Nr 142, poz.1591,z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.  984, Nr153, 
poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003r.Nr 80,poz. 717, Nr  162, poz.1568, z  2004r. Nr 102,poz. 
1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r.Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457,z  2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr181, poz. 1337,z 2007r.Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974, Nr173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, 
poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, 
poz.142, poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675)), Rada Gminy Komprachcice uchwala co 
następuje: 
 

§ 1 
W Planie Odnowy Miejscowości Wawelno na lata 2008-2015 stanowiącym załącznik do 
uchwały Rady Gminy Komprachcice Nr XIV/100/08 z dnia 28 maja 2008 r. dodaje się  
rozdział piąty pt. „Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze 
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne” w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 

 
         Antoni Wencel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik  
do Uchwały Nr  III/16/11 

Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 25 stycznia 2011r. 

 
5. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na 
położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne 
 
Boisko sportowe wraz z zapleczem – to miejsce zaspokajania potrzeb rekreacyjno-
sportowych i kulturalnych mieszkańców. Wykorzystywane do organizacji rozgrywek 
sportowych, imprez rekreacyjno-kulturalnych, dożynek, festynów i pikników z udziałem 
mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży. Na kompleks składają się: 
- boisko pełnowymiarowe o powierzchni 100mx80m, trawiaste wymagające nawodnienia i 
położenia nowej murawy. 
- budynek obecnej szatni murowany o powierzchni 90m2 wymagający modernizacji i 
rozbudowy do powierzchni 300m2 o pomieszczenia socjalne dla kibiców i osób 
niepełnosprawnych oraz świetlicę dla sportowców oraz  członków organizacji pozarządowych 
działających na terenie wsi. 
Budynek i działka jest własnością Gminy Komprachcice. 
 
Plac przy stawie wraz z wiatą i placem zabaw służą zaspokojeniu potrzeb rekreacyjno-
kulturalno-rozrywkowych mieszkańców poprzez organizację cyklicznych imprez 
plenerowych, zawodów wędkarskich, festynów zimowych oraz uroczystości środowiskowych 
i spotkań rodzinnych. 
Planowana budowa pomieszczenia socjalnego na w/w terenie o powierzchni ok. 20m2. 
 
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze świetlicą wiejską to miejsce zaspokajania 
potrzeb kulturalno-edukacyjnych mieszkańców. Świetlica wyposażona w sprzęt komputerowy 
wykorzystywana jest do organizacji kursów kształcenia ustawicznego. Powierzchnia świetlicy 
105m2 wraz z zapleczem kuchennym i socjalnym. 
Obiekt jest własnością Gminy Komprachcice. 
 
Plac po byłym stawie (zbiorniku p-poż) usytuowany na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 
przeznaczony na przeniesienie i usytuowanie krzyża oraz utworzenie miejsca 
upamiętniającego historię wsi Wawelno. Planowane jest ustawienie pomnika z kamienia 
polnego oraz umieszczenie tablicy pamiątkowej. Teren zagospodarowany zostanie przez 
ustawienie ławek i obsadzenie zielenią.  
Działka jest własnością Gminy Komprachcice.  
 


