
UCHWALA NR XLVII/337/14
RADY GMINY SLAWNO

zdnia 23 lipca 2014

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowosci
Gawrony na lata 2014 - 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorza.dzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318
oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Stawno, uchwala co nastepuje:

§ 1. W zata.czniku nr 1 do uchwaty Nr XLV/320/14 Rady Gminy

Stawno z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy

Miejscowosci Gawrony na lata 2014 - 2021 wprowadza sie nastepuja.ce

zmiany:

1. W punkcie III. Analiza zasobow miejscowosci dodaje sie punkt

1) Opis i charakterystyka obszarow o szczegolnym znaczeniu dla

zaspokojenia potrzeb mieszkaricow, sprzyjaja,cych

nawia.zywaniu kontaktow spolecznych, ze wzgledu na ich

potozenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne:

Wies Gawrony charakteryzuje sie zwartym typem zabudowy

jednorodzinnej skupionej obustronnie wokot ukfadu drog.

Po obu stronach sieci drog wystepuj$ zabudowania - domy

jednorodzinne, gospodarstwa rolne. Ze wzgledu na

charakterystyczn^ zabudowe wsi Gawrony za teren

wymieniony w § 4 ust. 1 pkt. 5 Rozporza.dzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. nalezy

rozumiec caty obszar potozony w obrebie wsi Gawrony.

Do obszarow o szczegolnym znaczeniu dla zaspokojenia

potrzeb mieszkancow sprzyjaja.cych nawia.zywaniu kontaktow

spotecznych ze wzgledu na potozenie, a takze cechy



funkcjonalno - przestrzenne zaliczyc nalezy m. in. budynek

Domu Ludowego w Gawronach oraz tereny przylegte, ktory

usytuowany jest przy drodze wojewodzkiej 713 i stanowi

bardzo charakterystyczny punkt miejscowosci z uwagi na

ogolna. dostepnosc. Mieszkahcy wsi spotykaja. sie w Domu

Ludowym podczas roznych spotkah i uroczystosci. Dlatego tak

waznym jest zadanie polegaja.ce na rozbudowie, nadbudowie

i przebudowie tego miejsca spedzania wolnego czasu, ktore po

latach uzytkowania wymaga kapitalnego remontu. Jest to

centrum spofeczno - kulturalne, ktore stanowi dla

mieszkahcow g^owne miejsce spotkan, nawi^zywania

kontaktow spotecznych i zaspokojenia potrzeb mieszkahcow

w sferze spotecznej, kulturalnej i rozwojowej. Ponadto

przebudowany obiekt przyczyni sie do zwiekszenia

atrakcyjnosci miejscowosci.

§ 2. Wykonanie uchwafy powierza sie Wojtowi Gminy Slawno.

§ 3. Uchwafa wchodzi w zycie z dniem podjecia.

ICZACY


