
SŁABE STRONY –
NA PODSTAWIE „RAPORTU O STANIE GMINY KOMPRACHCICE”, DANYCH Z BADANIA

OPINII MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ WYWIADÓW TERENOWYCH

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 Niedostateczna liczba miejsc parkingowych na obszarze całej gminy
 Brak bezpiecznych ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych między większością miejscowości i w 

samych wsiach
 Zły stan niektórych dróg osiedlowych (wewnętrznych)
 Brak dróg rowerowych oraz oznakowanych szlaków rowerowych z małą infrastrukturą na terenie 

gminy 
 Ciągi komunikacyjne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób starszych (np. 

obniżeń w chodnikach nie tylko w miejscach przejścia przez jezdnię; miejsc odpoczynku na trasach 
wiodących do miejsc użyteczności publicznej)

 Brak na terenie gminy interesujących pod względem historycznym obiektów
 Zaniedbany zabytkowy park w Domecku
 Nierównomierny rozwój obszaru pod względem przestrzennym – Komprachcice vs. pozostałe 

miejscowości
 Brak w miejscowościach estetycznie zaaranżowanych miejsc handlu (np. targowiska)

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
 Słabe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w obiektach komunalnych 

i przestrzeniach publicznych (np. oświetlenie)
 Niedostateczne – w odniesieniu do oczekiwań – wyposażenie placówek przedszkolnych 

i szkolnych w nowoczesne narzędzia IT
 Brak miejsc aktywnej rekreacji w miejscowościach innych niż Komprachcice (siłownie 

zewnętrzne, urządzenia street workout)
 Brak plenerowego miejsca spotkań w miejscowości Żerkowice
 Niedostosowane do oczekiwań wyniki osiągane przez uczniów większości szkół
 Godziny otwarcia świetlic szkolnych i przedszkoli niedostosowane do potrzeb pracujących 

rodziców
 Brak domów (miejsc) dziennego pobytu dla seniorów
 Standard obiektu, w którym mieści się Samorządowy Ośrodek Kultury nie odpowiada ofercie tej

instytucji (m.in. brak nowoczesnej sali widowiskowej, sceny z systemem kotar, zaplecza dla 
muzyków)

 Brak na terenie gminy infokiosków (bezpłatny dla korzystającego dostęp do informacji np. 
publicznej; turystycznej)

UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE I KOMUNIKACYJNE
 Zbyt łatwy dostęp do oferty miasta: edukacyjnej, zawodowej, kulturalnej, co wpływa na osłabienie 

więzi z Gminą

GOSPODARKA I RYNEK PRACY, USŁUGI TURYSTYCZNE I REKREACJA
 Brak terenów inwestycyjnych i wyodrębnionych terenów pod rozwój przemysłu
 Brak wyodrębnionych lokalnych stref gospodarczych
 Brak wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego (np. rowerów)
 Brak produktu turystycznego typowego dla obszaru gminy, 
 Brak rozwiniętych usług okołoturystycznych: punktów gastronomicznych, miejsc noclegowych 

powszechnie, codziennie dostępnych. 
 Brak spójnego systemu informacji o usługach turystycznych i okołoturystycznych oraz punktów 

informacji turystycznej
 Brak bezpłatnej promocji drobnej przedsiębiorczości
 Trudny dostęp na terenie gminy do informacji na temat wsparcia przedsiębiorczości 



LUDZIE, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
 Aktywność grup społecznych sformalizowana tylko w części miejscowości (Chmielowice, 

Wawelno, Ochodze)
 Słabe zintegrowanie mieszkańców „starych” z „nowymi”, a co za tym idzie słabe 

zaangażowanie nowych mieszkańców w życie Gminy
 Ograniczone wpływy z podatku PIT do budżetu gminy ze względu na fakt zameldowania w 

miejscu innym niż miejsce zamieszkania
 Niespójny i czasami wykluczający się kalendarz imprez
 Wybieranie przez mieszkańców oferty spędzania wolnego czasu w Opolu kosztem gminnych 

instytucji
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