
UCHWAŁA NR 29/XXXVI/09 

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE 

z dnia 27 maja 2009r. 

 

 

 w sprawie zatwierdzenia zmian do Uchwały nr 18/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dachnów na 

lata 2009 - 2016”. 

 
Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ i § 10 ust. 2 pkt 2 

lit. b. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 (Dz.U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) 

 

 

Rada Miejska w Cieszanowie 

 

u c h w a l a, co następuje 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się zmiany wprowadzone do „Planu Odnowy Miejscowości Dachnów na lata 

2009-2016”, przyjęte uchwałą nr 2/2009 Zebrania Wiejskiego Mieszkańców sołectwa 

Dachnów w dniu 23 maja 2009r. 

 

§ 2 

 

W Planie Odnowy Miejscowości Dachnów na lata 2009-2016 wprowadza się następujące 

zmiany: 

- w pkt. 10 Planu Odnowy Miejscowości Dachnów na lata 2009-2016 dodaje się zapis  

o następującej treści; 

 

Opis planowanych zadań 

 

1. Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jest operacja pn. „Przystosowanie 

Wiejskiego Domu Kultury w Dachnowie do pełnienia współczesnych funkcji – I etap”.  

Realizacja w/w operacji polegać będzie na wykonaniu następujących prac budowlanych: 

- demontaż zbędnych i zużytych elementów budowlanych na parterze, 

- montaż na parterze nowej stolarki, wykonanie nowych ścianek wewnętrznych, wykonanie 

nowych posadzekz płytek gresowych, parkietu i paneli podłogowych, wymianę tynków 

wewnętrznych, ułożenie płytek ceramicznych na ścianach oraz obudowa stropu płytami 

gipsowo kartonowymi wraz z wykonaniem docieplenia stropu, 

- kompletne wykonanie dobudowy sceny z dociepleniem, 



- przebudowa schodów wejściowych głównych i dobudowa nad wejściem, 

- adaptacja pomieszczenia piwnicy na kotłownię, 

- demontaż istniejących instalacji wod-kan oraz wykonanie nowej instalacji wod - kan z rur 

PCV, inst. wodociągowej z rur. PE i instalacji p.poż., 

- wykonanie przykanalika kanalizacyjnego, 

- przebudowa przyłącza wodociągowego, 

- wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej. 

 

2. Zadanie pn. „Przystosowanie Wiejskiego Domu Kultury w Dachnowie do pełnienia 

współczesnych funkcji – II etap ” obejmuje prace remontowo-modernizacyjne w na I- piętrze 

budynku oraz naprawy konstrukcji dachowej wraz z wykonaniem pokrycia budynku blachą 

powlekaną.  

W ramach realizowanego projektu zostaną wykonane prace budowlane w zakresie: 

- demontaż (prace rozbiórkowe), 

- roboty budowlane piętro i poddasze, 

- dach, 

- dobudowa klatki schodowej 

- instalacja CO, zimnej wody, c.w,u. i p.poż. 

- instalacja elektryczna 

 

Po zrealizowaniu projektu powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosić będzie: 

Piętro 

1 Biblioteka – 91,93 m² 

2 Sala informacyjna – 29,71m² 

3 Pomieszczenia WC – 14,13 m² 

4 Komunikacja – 28,84 m² 

5Czytelnia – 52,14 m² 

6 Klatka schodowa – 29,96 m² 

 

3. Zadanie pn. „Przystosowanie Wiejskiego Domu Kultury w Dachnowie do pełnienia 

współczesnych funkcji – III etap ” obejmuje prace remontowe na poddaszu polegające na 

wykonaniu siedmiu pokoi socjalnych, w których planuje się 18 miejsc sypialnych. Przy 

pomieszczeniach wykonane będą łazienki dla dwóch pomieszczeń jedną wspólną. W ramach 

tego zadania planuje się budowę dwóch pomieszczeń gospodarczych oraz komunikację. 

Ponadto w ramach zadania wykonana będzie elewacja zewnętrzna oraz dobudowana zostanie 

klatka schodowa zewnętrzna. 

W ramach realizowanego projektu zostaną wykonane prace budowlane w zakresie: 

- demontaż (prace rozbiórkowe), 

- roboty budowlane poddasze, 

- adaptacja pomieszczeń na pokoje socjalne, 

- dobudowa klatki schodowej 

- instalacja CO, zimnej wody, c.w,u. i p.poż. 

- instalacja elektryczna 

 

Po zrealizowaniu projektu powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosić będzie: 

Pokój 3-osobowy – 25,03 m2 

Łazienka – 7,17 m2 

Pokój – 2 osobowy – 10,47m2 

Pokój 3-osobowy – 19,97m2 

Komunikacja- 7,07m2 



Łazienka-3,19m2 

Łazienka-2,32m2 

Pomieszczenie gospodarcze-4,89m2 

Pokój 2-osobowy – 17,81 m2 

Łazienka-3,19m2 

Łazienka – 3,05m2 

Komunikacja – 44,06m2 

Pomieszczenie gospodarcze – 4,88m2 

Pokój 3-osobowy – 24,33m2 

Łazienka – 7,20m2 

Pokój 2-osobowy – 16,73m2 

Pokój 3-osobowy – 20,00m2 

Klatka schodowa – 29,96m2 

 

4. Budowa kompleksu sportowego „ Moje boisko- Orlik 2012” realizowana będzie w 

miejscowości Dachnów, przy Zespole Szkól Publicznych, Dachnów 106. 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia powstanie: 

- boisko do piłki nożnej o powierzchni 1860 m2, na podbudowie przepuszczalnej  

i nawierzchni trawy syntetycznej, 

- boisko do piłki siatkowej i kosza, o pow. 613,10 m2 na podbudowie betonowej  

o nawierzchni poliuretanowej, 

- oświetlenie boisk – 16 projektorów na 8 masztach, 

- ogrodzenie 259 mb. wraz z czteroma furtkami i dwiema bramami wjazdowymi, 

- chodnik 889 m2, 

- budynek sanitarno – szatniowy.  

 

5.   Z uwagi na konieczność zabezpieczenia i przechowywania w odpowiednich warunkach 

ostatnich pozostałych na terenie Gminy Cieszanów cennych zabytków kultury 

grekokatolickiej (ikonostasów, malowideł, krzyży, rzeźb i innych) remont drewnianej Cerkwi 

w Dachnowie umożliwi utworzenie w tym obiekcie muzeum, co pozwoli wyeksponować 

zabytki oraz przedstawić kulturę kresów wschodnich z okresu  od XVII do  XX wieku.  

     Odnowienie zabytku poprawi stan zachowania zabytków na terenie Miasta i Gminy 

Cieszanów oraz wpłynie na zwiększenie roli zabytków i muzealiów w rozwoju turystyki  

i przedsiębiorczości w naszym regionie. Przyczyni się także do intensyfikacji ochrony  

i upowszechnienia dziedzictwa kulturowego. 

      Zadanie polegać będzie na przeprowadzenie w cerkwi w Dachnowie, następujących prac 

remontowo  - knserwatorskich: 

- wymianę zniszczonych elementów drewnianych stropów i więźby dachu, 

- wymianę pokrycia dachowego na blachę płaską ocynkowaną o gr 0,55 mm,  

- wymianę w istniejącym materiale stolarki okiennej, przy zachowaniu wymiarów,  

  - naprawę i konserwację drzwi, przy zachowaniu istniejącej formy, 

- skucie odparzonych i uzupełnionych tynków zewnętrznych na obiekcie,  

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej 

 

6. Ze względu na aspekty ekonomiczne oraz na długi okres użytkowania konieczne jest 

przeprowadzenie prac modernizacyjnych kotłowni mieszczącej się w Zespole Szkól 

Publicznych w Dachnowie. 

Zakres robót modernizacyjnych kotłowni obejmować będzie:  

- wymianę kotła gazowego, 

- wykonanie systemu bezpieczeństwa, 



- wymianę pompy i naczynia zbiorczego 

- montaż stacji uzdatniania wody i montaż odmulacza, 

- budowę komina spalinowego. 

 

7. Mając na uwadze rozwój turystyki i rekreacji na terenie Gminy Cieszanów planuje się w 

miejscowości Dachnów budowę 3-ch ścieżek rowerowych. Są to: 

1. Ścieżka rowerowa umożliwiająca zwiedzanie zabytków kulturowych oraz walorów 

przyrodniczych (np. jaskółki brzegówki) o długości 5 km i szer. 2m. 

2.  Ścieżka od Lubaczowa do Cerkwi, na ul. Zakarczma na drogę skośną w kierunku 

Nowego Sioła.  

3. Ścieżka od Lubaczowa do cerkwi, szosą w kierunku kapliczki, ul Południowa, 

Pólnocna do leśniczówki i drogą Leśna do Zamku w Niemstowie. 

Planowane ścieżki powiązane będą z trasą turystyczną (szlak brazowy).  

Szlak brązowy o długości 14,8 km przebiegać będzie drogami transportu rolnego z Nowego 

Sioła przez Dachnów, Czereśnie i Cieszanów, a następnie powrót do Nowego Sioła.  Trasa 

łatwa do pokonania prowadzić będzie przez pola uprawne, na trasie będzie można zobaczyć 

pozostałości po bunkrze z czasów II wojny światowej, w miejscowości Dachnów drewnianą 

cerkiew wraz z dzwonnicą, cmentarze z nagrobkami sztuki Bruśnieńskiej w Cieszanowie  

i Dachnowie, a w Nowym Siole cerkiew murowana oraz pałac z zabytkowym parkiem. Szlak 

ten będzie służył również turystyce pieszej, połączy miejscowości Cieszanów i Dachnów, a 

przebiegał będzie wzdłuż linii lasu.  

 

8. Przeznaczenie pod budownictwo rekreacyjne mienie wsi Dachnów o powierzchni 2,5 ha 

położonej w tej miejscowości pod lasem - od W. Majdan w kierunku lasu. Prace związane z 

realizacją zadania polegać będą na: 

-  wykonanie dokumentacji technicznej, 

- wytyczenie  geodezyjne działek, 

- uzbrojenie działek i wyk. pola namiotowego z pomieszczeniem socjalno-sanitarnym. 

 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


