
UCHWAŁA NR XLIV/325/2014
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 15 lipca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Gliniany w Gminie Ożarów na lata 2008- 
2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zatwierdza Aneks do Planu Odnowy Miejscowości Gliniany w Gminie Ożarów na lata 2008- 2015 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/325/2014  
                                                             Rady Miejskiej w OŜarowie 

                                                         z dnia 15 lipca 2014 roku 
 
 
 

Aneks do Planu Odnowy Miejscowości Gliniany w Gminie OŜarów na lata 2008- 2015 
 
 

1. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb  
    mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich    
    połoŜenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne. 
 
Obszarem o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Glinian jest centrum miejscowości, 

gdzie połoŜone są główne budynki uŜyteczności publicznej: remiza ochotniczej straŜy 

poŜarnej, szkoła podstawowa, biblioteka gminna oraz kościół.  

Przy szkole usytuowany jest plac zabaw oraz boisko do gry w piłkę noŜną oraz ręczną. Teren 

wokół szkoły jak i boisko zostały zrewitalizowane ze środków PROW na lata 2007-2013, co 

znacznie poprawiło wizerunek miejscowości. Centralnym punktem wsi Gliniany jest park                   

i znajdująca się w nim odnowiona studnia. Całość otoczona jest nowo wybudowanymi 

chodnikami z kostki brukowej. 

Na placu połoŜonym na południe od rynku, znajduje się drewniany kościół parafialny pw. 

Świętego Wojciecha, pochodzący z 1573 r. Świątynia ta jest najcenniejszym zabytkiem 

gminy OŜarów- najstarszym i o największej wartości artystycznej. Kościół istniał tu jeszcze 

przed lokacją miasta, a miało to miejsce w roku 1595. 

W ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamróz w kościele 

odbywają się coroczne koncerty podczas, których występują muzycy światowej sławy. Jest to 

bardzo znaczące wydarzenie w Ŝyciu lokalnej społeczności, która na co dzień ma niewielki 

dostęp do ośrodków kultury, ze względu na konieczność dojazdu do nich. 

Kościół jak równieŜ teren wokół niego jest jedynym obiektem w centrum miejscowości 

Gliniany, który nie został odnowiony. Wymaga on gruntownego remontu wraz  z izolacją 

fundamentów. Przy kościele brak jest miejsc parkingowych a teren wokół wymaga 

zagospodarowania i remontu ogrodzenia.  Kamienne ogrodzenie cmentarza przylegającego do 

kościoła parafialnego p.w. Św.Wojciecha wymaga generalnego remontu. W skład kompleksu 

sakralnego wchodzi równieŜ plebania oraz organistówka. Budynki znajdują się w złym stanie 

technicznym i wpływają na pogorszenie wizerunku centrum miejscowości. 

PoniŜsza mapka przedstawia centrum wsi Gliniany, miejsce o szczególnym znaczeniu  

dla mieszkańców. 
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UZASADNIENIE

WAneksiedo niniejszejuchwały ujęte zostały dodatkoweobiekty,które pominiętow Planie Odnowy

MiejscowościGliniany.Stąd też zaszła koniecznoścuaktualnienia Planu OdnowyMiejscowościw celu

możliwościubiegania się o dofinansowanieze środków unijnych.
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