
UCHWAŁA NR XLIX/361/2014
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Przybysławice w Gminie Ożarów na lata 
2010- 2017

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 Przybysławice w Gminie Ożarów na lata 2010- 
2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XLV/337/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie 
zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Przybysławice w Gminie Ozarów na lata 2008- 2015.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XLIX/361/2014 

Rady Miejskiej w Ożarowie 

Z dnia 4 listopada 2014 r. 

ANEKS 

do Planu Odnowy Miejscowości Przybysławice w Gminie Ożarów na lata 2010- 2017 

 

2.2. Opis i charakterystyka  obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych za względu na ich 

położenie  oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 

 

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Przybysławic jest centrum wsi, przy 

którym po jednej stronie drogi krajowej Nr 79 (Warszawa- Sandomierz) znajduje się budynek 

remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym mieści się świetlica wiejska i przyległy do niej 

plac, mogący stanowić w przyszłości miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców 

Przybysławic. Wiele do życzenia pozostawia stan infrastruktury  służącej podtrzymywaniu 

kontaktów społecznych mieszkańców wsi. Budynek remizy wymaga generalnego remontu 

(zmiany pokrycia dachowego, ocieplenia, wymiany okien i drzwi, malowania ścian i sufitów).  

Po drugiej stronie drogi znajduje się Kościół Parafialny p.w.  Przemienienia Pańskiego 

wraz z cmentarzem.  Budynek świątyni jako jedyny obiekt znajdujący się w centrum  

miejscowości został już odnowiony. Jednak przy kościele brak jest miejsc parkingowych, a 

teren wokół wymaga zagospodarowania i remontu ogrodzenia. Istniejące kamienne 

ogrodzenie, zarówno kościoła jak również przylegającego do niego  cmentarza parafialnego 

wymaga generalnego remontu, ponieważ jego zły stan  techniczny wpływa na pogorszenie 

wizerunku centrum miejscowości. Brak jest również utwardzonej drogi prowadzącej na 

cmentarz, co ma duże znaczenie podczas opadów atmosferycznych. Podobnego remontu 

wymaga aleja biegnąca przez środek  cmentarza.  

Poniższa mapka przedstawia centrum wsi Przybysławice, miejsce o szczególnym znaczeniu  

dla mieszkańców. 
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źródło: http:// mapy.geoportal.gov.pl/ 
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5. SPIS PROPONOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DLA SOŁECTWA PRZYBYSŁAWICE, OD ROKU 2010 

 W PERSPEKTYWIE NASTĘPNYCH 7 LAT: 

Nazwa planowanej 
inwestycji 

Szacunkowy 
koszt całkowity 

Potencjalne 
źródła 

finansowania 

Okres 
realizacji 

Zakres inwestycji Beneficjenci 

1. Remont Świetlicy wiejskiej 
w Przybysławicach   

123 903 PLN Fundusze UE 
(PROW 07-13 

Działanie 
„Odnowa i 

rozwój wsi”) 
oraz budŜet 

Gminy OŜarów 

2011-2017 - Wymiana podłóg drewnianych  
-  Wymiana drzwi wewnętrznych 
- Wymiana otworów okiennych 
- MontaŜ stropu podwieszanego 
- MontaŜ centralnego ogrzewania 
- Malowanie farbą emulsyjną 
ścian wewnętrznych 
- Wymiana pokrycia dachowego 

Mieszkańcy sołectwa 
Przybysławice, turyści i 
inne osoby przyjezdne 

2. Utwardzenie dróg 

dojazdowych do pół 

250.000 PLN BudŜet gminy 
OŜarów, 
Fundusze UE 

2010-2015 Utwardzenie dróg dojazdowych 
do pól 

Mieszkańcy sołectwa 
Przybysławice 

3. Wymiana oświetlenia 

drogowego 

100.000 PLN budŜet Gminy 
OŜarów 

2010-2017 Wymiana i uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego 

Mieszkańcy gminy 
OŜarów 

4. Zagospodarowanie terenu 

wokół świetlicy 

150.000 PLN BudŜet gminy 
OŜarów, 
Fundusze UE 

2013-2014 Wykonanie ogrodzenia wokół 
świetlicy wiejskiej oraz 
wykonanie mechanicznego 
plantowania terenu wokół 
świetlicy 

Mieszkańcy sołectwa 
Przybysławice 

5. Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

440.000 PLN BudŜet gminy 
OŜarów, 
Fundusze UE 
 

2010-2012 Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Mieszkańcy sołectwa 
Przybysławice 

6. Remont Kościoła 500.000 PLN Fundusze UE, 
BudŜet Parafii 

2011-2015 Wykonanie elewacji, 
zagospodarowanie terenu wokół 
Kościoła i zabytkowego 
cmentarza 

Parafia Przybysławice 
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UZASADNIENIE

W Aneksie do niniejszej uchwały ujęte zostały dodatkowe obiekty, które pominiętow Planie Odnowy

Miejscowości Przybysławice. Stąd też zaszła koniecznośćuaktualnienia Planu OdnowyMiejscowości w celu

możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.
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