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WSTĘP 

 

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed 

Polską po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie 

działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju 

obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej 

rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Przygotowanie                             

i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki 

finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie 

„Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Rzeczenica 

przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Rzeczenica. 

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 

poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 

obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, 

zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost 

ich atrakcyjności turystycznej  i inwestycyjnej. 

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące: 

1. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: 

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne          

      i sportowe, 

b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu           

      i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 

2. Kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 

3. Budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; 

4. Zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie,  

w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 

5. Odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, 

budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 

6. Kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Rzeczenica jest obszar tej miejscowości. 
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Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów 

służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, 

planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem                     

i harmonogramem działań. 

Plan Odnowy Miejscowości Rzeczenica to dokument, który określa strategię działań             

w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2009-2016. Podstawą opracowania planu jest Plan 

Rozwoju Lokalnego Gminy Rzeczenica na lata 2007 – 2013 i Strategia rozwoju Gminy 

Rzeczenica na lata 2007 -2020 przyjęta uchwałą Rady Gminy nr XII/74/07 z dnia                 

25 października 2007 r.  

Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym możliwość aktualizacji                             

w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być 

dopisywane nowe zadania i  może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności              

od uruchomienia i dostępu do funduszy UE. 

 

WPROWADZENIE 

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, 

lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest 

(przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości.  

Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-

kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają 

do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej 

pro-społeczny i pro-kulturowy charakter.  Dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie 

strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach 

infrastrukturalnych i gospodarczych.  

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania 

i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz 

wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy 

miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność 

jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej 

wykształconych ze wsi do miasta.  

Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona 

kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim 
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mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu.  

Nie jako „mini-miasto”, wysoko zurbanizowana i konkurująca z ośrodkami miejskimi 

bogactwem oferty, ale właśnie jako „nowa wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca 

swój wiejski charakter i kulturową specyfikę.  

Plan Odnowy ma więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich celów. 

Małych kroków, które podejmowane przez mieszkańców, przy finansowym                              

i organizacyjnym wsparciu gminy, doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych 

warunków życia. 

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy: 

1. Plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, 

infrastruktura i środki finansowe. 

2. Zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów                  

i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej. 

3. Dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców                       

w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów                    

i koncepcji często wymaga konsensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala 

na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna. 

4. Tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron 

miejscowości, a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, 

które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności. 

Podstawą tworzenia Planu Odnowy jest określenie lokalnych zasobów i potencjałów, 

zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich tak, 

aby uzyskać efekt żywiołowego przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków. 

Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego 

i konsultacji społecznych.  

 

I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 

 

1.1 Położenie administracyjno – geograficzne. 

 

Wieś Rzeczenica - siedziba władz gminnych, położona jest na skrzyżowaniu dróg: 

Człuchów - Koszalin i Czarne – Przechlewo, na granicy województwa pomorskiego                
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i zachodniopomorskiego, w powiecie człuchowskim. Gminy sąsiadujące to: Człuchów, 

Koczała, Przechlewo i Czarne z województwa pomorskiego oraz gminy z woj. 

zachodniopomorskiego: gm. Biały Bór i gm. Szczecinek (obie  

z powiatu szczecineckiego). 

  

 

Ryc. 1.1 Herb Gminy Rzeczenica  Ryc. 1.2 Mapa administracyjna ze szczególnym 

uwzględnieniem woj. Pomorskiego 

 

 

 

Ryc. 1.3 Mapa przedstawiająca położenie gminy Rzeczenica na terenie powiatu człuchowskiego 

 

 

 

W ujęciu regionalnym, pod względem przyrodniczym  Rzeczenicę wyróżniają:  

 położenie na pograniczu Pojezierza Krajeńskiego, Borów Tucholskich Zachodnich 

i Pojezierza Bytowskiego; 
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 dominacja powierzchniowa dwóch typów środowiska przyrodniczego – 

pojeziernego sandrowego i pojeziernego morenowego; 

 usytuowanie na wododziale I-rzędu pomiędzy dorzeczami Wisły  

i Odry; 

 silnie rozbudowana sieć połączeń ekologicznych (doliny rzeczne, rynny jeziorne       

i duże zwarte kompleksy leśne). 

Obszar miejscowości należy administracyjnie do obszarów zarządzania gospodarką wodną 

przez RZGW Poznań i RZGW Gdańsk, lasy administrowane są przez RDLP Szczecinek. 

Rzeczenica to fragment regionu historyczno-kulturowego zwanego ziemią 

człuchowską. Znaczna część obszaru gminy (tereny leśne) to fragment płata ekologicznego 

rangi ponadlokalnej „Lasy szczecinecko-koczalskie”, zatem miejscowość ma duże znaczenie 

w całym systemie obszarów chronionych województwa, ma też istotne powiązania 

przyrodnicze z terenami chronionymi poza jej terytorium. 

 

1.2 Demografia 

Sołectwo Rzeczenica jest największą jednostką pomocniczą na terenie gminy. Obejmuje ono 

wsie: Rzeczenica, Bagnica oraz Lestnica. Na obszarze sołectwa zamieszkują łącznie 1572 

osoby z czego 99,62% stanowią mieszkańcy Rzeczenicy. Jest to zarazem ponad 40% ludności 

całej gminy. 

Liczba mieszkańców sołectwa: 

Rzeczenic 1566 99,62% 

Lestnica 6 0,16% 

Razem 1572  
 

 

Tabela nr 1. Liczba ludności w sołectwie Rzeczenica 

 

1.3 Historia 
 

Wieś Rzeczenica jest siedzibą władz gminnych, położona jest na skrzyżowaniu dróg: 

Człuchów - Koszalin i Czarne – Przechlewo. Dokument lokacyjny miejscowości został 

wydany w 1376 roku przez komtura człuchowskiego Henryka von Grobitza. Nadał               

on Mikołajowi Stegir i kilku innym kmieciom 84 włóki ziemi we wsi Mergenov. Pierwotna 
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nazwa wsi zmieniała się wielokrotnie. Już za czasów krzyżackich dzisiejszą Rzeczenicę 

określano mianem Stegers. Była to zarazem nazwa, która funkcjonowała w czasie zaborów, 

republiki Weimarskiej oraz hitlerowskich Niemiec. W granicach państwa krzyżackiego 

Rzeczenica znajdowała się do 1466 roku. W wyniku pierwszego pokoju toruńskiego wieś 

weszła w skład Rzeczpospolitej Szlacheckiej i stała się królewszczyzną. Okres największego 

rozwoju wsi przypada na przełom XVI i XVII w. Kończy się on jednak w drugiej połowie 

wieku XVII. Niezliczone wojny i związane  z nimi przemarsze wojsk, kontrybucje i grabieże 

doprowadziły, bowiem do wyludnienia Rzeczenicy. W 1772 roku wieś została wcielona        

w granice Prus. Pod koniec XIX wieku możemy ponownie mówić o okresie bardzo 

pomyślnym dla Rzeczenicy. Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił bowiem okres 

dynamicznego rozwoju gospodarczego wsi. W tym okresie powstało dużo nowych 

zabudowań mieszkalnych, budynek hotelu, piekarnia oraz tartak. Według źródeł w 1885 roku 

wieś (ówczesna nazwa to “Stegers”) liczyła 1871 mieszkańców i posiadała 214 budynków 

mieszkalnych. Na początku XX wieku we wsi znajdowały się dwa kościoły: katolicki 

(zbudowany w 1876 roku) oraz ewangelicki (zbudowany w 1901 roku). W trakcie drugiej 

wojny światowej na przymusowych robotach było w Rzeczenicy 50 Polaków i 50 Francuzów. 

Do Polski wieś powróciła w 1945 roku (z rąk niemieckich została wyzwolona 26 lutego 1945 

roku przez wojska 19 armii i 3 Korpusu Pancernego Panfiłowa). 

             

           Ryc. 1.4 Kościół katolicki                                     Ryc. 1.5 Nieistniejący już kościół ewangelicki 
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1.4 Przestrzenna struktura miejscowości 

Rzeczenica to typ wsi  budowanej wokół okrągłego placu, gdzie zwarte zabudowania tworzą 

zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (tzw. owalnica).   

W centrum wsi tuż przy skrzyżowaniu dróg Człuchów – Koszalin i Czarne – Przechlewo        

i małym placu znajdują się: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji                

i Biblioteka Gminna oraz Posterunek Policji.  

We wsi, pod względem zabudowy przeważają domy jednorodzinne, jedynym ewenementem 

jest małe osiedle (składające się z dwóch bloków mieszkalnych) w płn. – zach. części wsi, 

wybudowane w 1983 r. przez Nadleśnictwo w Czarnem i Spółdzielnię Mieszkaniową            

w Rzeczenicy.  

II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW 

 

2.1 Zasoby przyrodnicze 

 

Rzeczenica usytuowana jest na terenie nizinnym, w odległości 4 km na zachód od jeziora 

Szczytno, 150 m n.p.m. O południa jest ograniczona pasem moren czołowych porośniętych 

lasami mieszanymi, od północy otacza ją szeroka nizina sandrów - utworzona przez 

spływające wody polodowcowe. Ten sam krajobraz przedstawia się od strony zachodniej. 

Patrząc z lotu ptaka – Rzeczenica jest polaną wśród lasów sosnowych ze wschodu północy     

i zachodu oraz mieszanych – z przewagą drzew sosnowych z południa. Ze środka wsi 

wypływa strumyk o nazwie Klewiotka,  wpadający do jeziora Szczytno. Bierze on początek 

ze stawku będącego zbiornikiem przeciwpożarowym. Ulicą Czarną i Białobórską przebiega 

dział wodny między dopływami Wisły i Odry, bowiem część wód spływa do Brdy, będącej 

dopływem Wisły, natomiast z ulic Lipowej i Piaskowej oraz części ulicy Czarnej wody 

spływają do Czernicy, dalej do Gwdy i Noteci, a przez Wartę do Odry.  

W pobliżu drogi do Przechlewa w odległości 7 km od Rzeczenicy jest piękny rezerwat 

kormoranów i czapli. Z kolei bliskość jezior pozwala określić okolicę Rzeczenicy jako piękną 

i ściągającą turystów, bowiem uroku dodają: dolina Klewiotki – bardzo malownicza, głęboka 

z licznymi zakrętami i torfem w podłożu, na jeziorach łabędzie, kormorany, perkozy, dzikie 

kaczki i inne ptactwo wodne przyciągające miłośników przyrody.  
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2.2 Dziedzictwo kulturowe 

 

Na uwagę we wsi zasługuje przede wszystkim kościół p.w. św. Mikołaja                                  

i Najświętszego Serca Pana Jezusa, który został zbudowany w latach 1873 – 1876. Niestety 

nie istnieje już postawiony w 1900 roku kościół ewangelicki, a jedyną pozostałością po nim 

jest budynek plebani, w którym mieści się dziś przedszkole. 

Inną ciekawostką są pozostałości drewnianej i szachulcowej zabudowy z XIX wieku. 

 

2.3 Obiekty i tereny 

W niedużej odległości od wsi znajduje się, położony nad jeziorem Szczytno, Ośrodek 

Rekreacyjno Wypoczynkowy Rzewnica (dawna osada młyńska). Do dyspozycji turystów jest 

nie tylko kąpielisko strzeżone 50 m od ośrodka, ale także pole namiotowe, stanowiska 

wędkarskie, boisko do siatkówki plażowej. W okresie letnim organizowane są tu również 

imprezy rekreacyjne. 

 

        

               Ryc. 1.6 Widok z lotu ptaka na kąpielisko        Ryc. 1.7 Domki letniskowe 
 

Przez teren sołectwa biegną także trzy szlaki rowerowe: 1) Rzeczenica – Grodzisko – 

Olszanowo – Garsk – Gwieździn –Rzewnica; 2) Grodzisko – Rzeczenica – Pakatulsko – 

Koprzywnica – Gwieździn – Garsk – Krępsk; 3) Gwieździn - Koprzywnica 

 

2.4. Infrastruktura społeczna 

 

W centrum Rzeczenicy znajduje się Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, 

przy którym działają następujące sekcje i koła zainteresowań: taneczne, wokalne, 
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komputerowe, plastyczne oraz modelarska. W okresie letnim organizowane są imprezy         

w plenerze.     

Na parterze budynku GCKSTiR  mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada filie 

w Brzeziu oraz punkty biblioteczne w Międzyborzu, Olszanowie i Gwieździnie. Biblioteka 

nawiązała współpracę z rzeczenickim przedszkolem. Współpraca ma na celu przybliżenie 

dzieciom sposobu działania i roli, jaką odgrywa biblioteka w codziennym życiu dzieci            

i dorosłych. Przedszkolaki w trakcie wspólnych zajęć poznają różnice pomiędzy czytelnią       

a wypożyczalnią, wzbogacają swoją wiedzę, dotyczącą słownictwa, poznając nowe wyrażenia 

związane z biblioteką. Dzieciom prezentuje się również kolorowe książki - zabawki, 

organizuje się zabawy i konkursy związane ze znajomością bajek. 

 

2.5 Infrastruktura techniczna 

 

Zaopatrzenie w wodę 

Rzeczenica posiada jeden wodociąg wiejski zarządzany przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej Gminy Rzeczenica. Nieliczne gospodarstwa korzystają ze studni 

indywidualnych. Ujęcia wody korzystają z wód podziemnych o wystarczającej wydajności. 

Długość sieci wodociągowej wynosi łącznie około 30 km . 

 

Gospodarka ściekowa 

W Rzeczenicy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków typu „bioblok”,   

o przepustowości 400m
3
/dobę, oddana do użytku w 1993 roku, za pośrednictwem której 

oczyszczane są ścieki z Rzeczenicy, Gwieździna i ośrodka wypoczynkowego w Rzewnicy.  

W skład systemu kanalizacyjnego tej oczyszczalni wchodzi sześć przepompowni ścieków       

i sieć kolektorów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. Oczyszczalnia przyjmuje średnio 153m
3
 

ścieków na dobę. Stan techniczny obiektu stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Zatrzymanie procesu oczyszczania ścieków, w każdej chwili może spowodować katastrofę 

ekologiczną na terenie gminy. W związku z tym Gmina planuje wybudowanie nowego, 

nowoczesnego obiektu o przepustowości 760 m³/d, który zapewni oczyszczanie ścieków 

zgodnie z normami UE i umożliwi zrównoważony rozwój Gminy Rzeczenica.  
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Gospodarka odpadami 

Rzeczenica nie posiada funkcjonujących wysypisk odpadów komunalnych. Teren 

miejscowości obsługiwany jest przez PGK Sp. z o.o. Szczecinek, które na podstawie 

zawartych umów z mieszkańcami odbiera nieczystości stałe wywożąc je na składowisko       

w m. Trzesieka (gm. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie). W Rzeczenicy prowadzona jest 

selektywna zbiórka odpadów z podziałem na szkło, opakowania plastikowe i pozostałe 

rodzaje odpadów. 

 

System komunikacji 

Przez miejscowość biegnie droga krajowa nr 25, planowana jako główna do modernizacji     

na odcinku Brzezie-Zamarte, a także linia kolejowa nr 405 znaczenia lokalnego, drugorzędna 

planowana do modernizacji. Droga krajowa i linia kolejowa to główne elementy 

infrastruktury transportowej korytarza zachodniego. Przez Rzeczenicę przebiega także droga 

wojewódzka nr 202, planowana jako zbiorcza do modernizacji (odcinek Czarne  - 

Rzeczenica). Stan techniczny dróg nie jest zadowalający.  

Zbiorowa komunikacja pasażerska obsługiwana jest przez lokalne Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Człuchowie. 

Na terenie miejscowości funkcjonuje ogólnodostępna stacja paliwowa.  

 

          Energetyka cieplna 

Głównym źródłem ciepła dla celów grzewczych na terenie Rzeczenicy są lokalne kotłownie 

opalane drewnem i węglem, nieliczne kotłownie opalane są olejem opałowym lub gazem 

płynnym. Większe kotłownie ogrzewają budynki użyteczności publicznej, obiekty 

produkcyjne i usługowe. W 2001 roku uruchomiona została nowa kotłownia  

o mocy 500 kW opalana zrębkami drzewnymi, zaopatrująca w ciepło budynek Zespołu Szkół, 

Przedszkola oraz siedzibę Urzędu Gminy. 

 

Elektroenergetyka 

Rzeczenica zasilana jest z GPZ w Gwieździnie, stacja ta zasilana jest jednostronnie linią     

110 kV. Ze stacji 110/15 kV wyprowadzona jest sieć 15 kV rozdzielcza napowietrzna oraz 

fragmenty sieci kablowej, odbiorcy zasilani są z sieci nn, głównie napowietrznej, poprzez 

stacje transformatorowe. Zasilanie leży w gestii Zakładu Energetycznego w Słupsku, Rejon 

Dystrybucji w Człuchowie. 
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2.6 Gospodarka i rolnictwo 

 

Podmioty gospodarcze 

Wiodące gałęzie gospodarki Rzeczenicy to gospodarka rolna  

i leśna. Gospodarka miejscowości opiera się głównie na branży drzewnej i rolnictwie. 

Znaczący udział w gospodarce mają zakłady rzemieślnicze różnych branż (naprawcze, 

remontowe, budowlane itd.) oraz zakłady handlowo-usługowe. 

Ważniejsze podmioty działające na terenie sołectwa Rzeczenica to: 

 Seeger-Dach Sp. z o.o. (tartak) w Rzeczenicy 

 Firma PHU „PAG” – import, remont, sprzedaż maszyn i urządzeń piekarniczych  

w Rzeczenicy 

  „POLDANOR” Zakład-Ferma Trzody Chlewnej – tucz przemysłowy (duńska 

technologia) 

 Zakład Handlowy „AMIGO” 

 Zakład „WESTPOL” Sp. z o.o. w Rzeczenicy 

W gminnej ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 91 podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczenicy.  

L.p. Rodzaj działalności gospodarczej Ilość podmiotów 

1 Gastronomia 2 

2 Handel 28 

3 Produkcja – wyroby z drewna 4 

4 Produkcja - wyrobów z metalu, urządzenia piekarnicze 2 

5 Ślusarstwo 1 

6 Transport 9 

7 Ubezpieczenia 3 

8 Usługi budowlane 7 

9 Usługi elektryczne 2 

10 Usługi fryzjerskie 1 

11 Usługi leśne 7 

12 Usługi medyczne (lecznicze, aptekarskie, stomatologiczne) 3 

13 Usługi, produkcja, handel 8 

14 Usługi samochodowe (mechanika pojazdowa) 4 

15 Usługi weterynaryjne 1 

16 Usługi radiowo-telewizyjne 1 

17 Usługi doradcze 4 

18 Pozaszkolne formy edukacji 1 
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19 Regeneracja kaset 1 

20 Pośrednictwo finansowe 1 

21 Usługi ślusarskie 1 

 RAZEM 91 

 

Tabela nr 2. Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy 

 

Rolnictwo 

Ogólna powierzchnia administracyjna Rzeczenicy wynosi 4805.15 ha, z czego  

1023.49 ha stanowią użytki rolne (21,3%). Podział gruntów wg sposobów użytkowania 

przedstawiono poniżej. 

 

Lp Rodzaj gruntu Powierzchnia [ha] 
Udział w ogólnej 

powierzchni [%] 

1 Powierzchnia ogółem 4 805.15 100 

2 Obszary użytkowane rolniczo, w tym 1 377,94 28,68 

2.1 Grunty orne 1 023,49 21,30 

2.2 Sady 9.4070 0,20 

2.3 Łąki trwałe 248.29 5,17 

2.4 Pastwiska trwałe 96.75 2,01 

3 Lasy i grunty leśne 3 127,48 65,08 

4 
Pozostałe grunty (pod zabudowaniami, podwórzami, drogi, 

wody i inne grunty użytkowane i nie użytkowane) 
299,73 6,24 

 

Tabela nr 3. Struktura użytkowania gruntów 
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Na terenie sołectwa  funkcjonuje 244 indywidualnych gospodarstw rolnych. Gospodarstwa 

rolne, poza nielicznymi wyjątkami, nastawione są na zaspokajanie potrzeb własnych.            

W rolnictwie przeważa produkcja mieszana, wielokierunkowa.   

Warunki glebowe są niekorzystne dla rolnictwa. Dominują klasy bonitacyjne V i VI –te, 

wyjątek stanowią gleby IV klas i zupełny margines III klasy bonitacyjnej. Z uwagi na duży 

udział w ogólnej strukturze gleb o niskiej urodzajności, przewiduje się stopniowe ich 

zalesianie. 

 

Gospodarka leśna 

Obecność na terenie gminy dużych kompleksów leśnych jest ważnym czynnikiem 

gospodarczym i krajobrazowym. Lasy i grunty leśne stanowią 65,08% powierzchni obrębu 

Rzeczenica nadając jej specyficzny charakter krajobrazu zbliżony do naturalnego. Przewagę 

wśród lasów stanowią lasy państwowe będące w administracji trzech nadleśnictw (Czarne, 

Człuchów, Niedźwiady). Jakość techniczna i hodowlana drzewostanów na stanowiskach 

leśnych należy do średniej, podobnie ich stan zdrowotny i sanitarny. Znacznie gorsze są 

drzewostany na siedliskach porolnych, zagrożonych w wysokim stopniu ze strony patogenów 

grzybowych  i szkodników. 

 

2.7 Kapitał społeczny i ludzki 

Na terenie miejscowości działają następujące organizacje pozarządowe: 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy 

 Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy “Drzewiarz” Rzeczenica 

 Gminne Stowarzyszenie Sportu i Turystyki w Rzeczenicy 

 Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy “Maraton” 

 Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy “Talent” 

 Ochotnicza Straż Pożarna 
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III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości. 

 

Analiza SWOT miejscowości Rzeczenica została przygotowana w oparciu o Diagnozę 

sytuacji społeczno-gospodarczej miejscowości Rzeczenica. 

Silne strony: Zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju 

miejscowości na które bezpośredni wpływ ma Gmina  

Słabe strony: Zjawiska ograniczające możliwości rozwoju miejscowości, na które 

bezpośredni wpływ ma Gmina 

Szanse: Zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju 

miejscowości, występowanie których uwarunkowane jest czynnikami leżącymi poza 

możliwościami bezpośredniego jej wpływu. 

Zagrożenia: Zjawiska negatywne mogące stanowić zagrożenie dla rozwoju miejscowości, 

których występowanie, jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami jej 

bezpośredniego wpływu. 

Mieszkańcy Rzeczenicy za mocne strony uważają: atrakcyjność zasobów przyrody, położenie 

przy drodze krajowej, bazę oświatową oraz istnienie dwóch dużych zakładów pracy.  

Za słabe strony miejscowości uznali z kolei: niski stopień integracji społecznej, słabą jakość 

gleby, jakość dróg, brak bazy sportowo – rekreacyjnej i infrastruktury turystycznej.  

Tabela nr 4. Mocne i słabe strony miejscowości Rzeczenica 

 

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

 Atrakcyjność zasobów przyrody  

 Położenie przy drodze krajowej 

 Baza oświatowa 

 Dwa duże zakłady pracy 

 Łatwość dostępu do instytucji 

publicznych 

 Łatwa komunikacja z miastem 

powiatowym 

 

 

 Niski stopień integracji społecznej 

 Brak zasobów historycznych              

i zabytków  

 Słaba jakość gleby  

 Jakość dróg  

 Brak bazy sportowo-rekreacyjnej 

 Brak infrasturktury turystycznej 

 Odległość od dużych aglomeracji 

 Brak bazy usługowej 

 Mało efektywna oczyszczalnia 

ścieków  
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Źródło: Diagnoza potrzeb mieszkańców Gminy Rzeczenica – Raport z badań ankietowch,. Koło Naukowe 

Socjologów HaloS, Szczecin 2008r. 

Tabela nr 5.Szanse i zagrożenia miejscowości Rzeczenica 

 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

 Dostęp do środków unijnych              

i pomocowych 

 Rozwój małej przedsiębiorczości 

 Rozwój gospodarstw produkujących 

biomasę 

 Rozwój odnawialnych źródeł energii 

 Rozwój gospodarstw ekologicznych 

 Rozwój agroturystyki na terenie 

sołectwa 

 Opracowanie planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 Rzewnica – rozwój potencjału 

turystycznego 

 Wzrost aktywności społecznej 

 Istniejąca baza oświatowa 

 Partnerstwo międzygminne                

i międzynarodowe  

 Budowa ronda 

 Migracja osób wykształconych           

 Mały przyrost naturalny 

 Uciążliwość zakładów pracy 

spowodowana zapachem i hałasem 

 Wzrastające natężenie ruchu  

 Spadek aktywności społecznej 

 Centralizacja pracowników w dwóch 

dużych zakładach pracy 

 

 

 

 

Jaka jest wieś Rzeczenica ? 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPIS 

Jak wygląda wieś? Stosunkowo zadbana 

Co ją wyróżnia? 

 

Atrakcyjność zasobów przyrody, małe 

zanieczyszczenie środowiska 

 

Z czego utrzymują się mieszkańcy? 

Dochody z umów o pracę, dochody           

z rolnictwa, z własnej działalności 

gospodarczej oraz rent i emerytur. 
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W jaki sposób rozwiązują 

problemy? 

  

Zebrania, współpraca z Urzędem 

Gminy, działalność społeczna 

mieszkańców i Rady Sołeckiej.  

 

Jakie obyczaje i tradycje są 

pielęgnowane i rozwijane? 

Tradycje związane z tożsamością 

społeczności lokalnej 

Stan zabytków 

 

Obiekty dziedzictwa kulturowego             

w średnim stanie technicznym, 

wskazane - bieżące remonty 

  

Jakie jest rolnictwo? 

 

Małe gospodarstwa rolne na własny 

użytek. Słaba jakość gleb.  

 

Jakie są powiązania 

komunikacyjne? 

 

Brak połączenia kolejowego                      

z miejscowością, słaba jakość dróg 

Co proponujemy dzieciom                    

i młodzieży? 
 Udział w zajęciach pozalekcyjnych 

 

 

Wizja rozwoju miejscowości Rzeczenica 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE OPIS 

Jak ma wyglądać wieś? 

Zadbana, estetyczna, wyremontowane 

drogi i zmodernizowana infrastruktura 

kulturalno-rekreacyjna 

Co ma ją wyróżniać? 
Charakter agroturystyczny 

 

Z czego mogliby utrzymywać się 

mieszkańcy? 

Z agroturystyki, rolnictwa 

ekologicznego 

 

Co powinno być bardziej 

wyeksponowane w dziedzinie 

kultury i dziedzictwa 

 

Większa kultywacja tradycji lokalnych, 

promocja tradycji wiejskich,  

 

Jakie ma być rolnictwo? 

  

Zmodernizowane, dochodowe, rozwój 

przetwórstwa rolno – spożywczego 

 

Jakie powinny być powiązania 

komunikacyjne? 

 

Wyremontowane drogi  

Co powinno być proponowane 

dzieciom i młodzieży? 

 

Zajęcia pozalekcyjne, organizacja 

imprez sportowo-rekreacyjnych  
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Atutem Rzeczenicy są malownicze, nieskażone działalnością człowieka tereny. Czyste 

powietrze, pochodzące z tutejszych borów sosnowych i Borów Tucholskich. Bogactwo pod 

względem flory i fauny chronionej, a zwłaszcza występowanie fitocenoz, stanowiących 

swoistą kompozycję gatunkową na skalę krajową i europejską, które  

z pewnością zachwycą niejednego turystę. 

Optymalnym rozwiązaniem mającym na celu odnowę i rozwój okolicy, w której brak jest 

przemysłu, a klasy gleb nie pozwalają na rozwój i specjalizację rolnictwa, wydaje się rozwój 

turystyki. Tym bardziej, iż wczasy „pod gruszą” zyskują coraz większą popularność,  

a członkostwo Polski w Unii Europejskiej daje możliwość korzystania z jej pomocy,  

z m.in. funduszy strukturalnych. Dzięki temu, Rzeczenica może przyciągnąć jak magnes 

spragnionych odpoczynku, ciszy i spokoju.  

Mimo, że Rzeczenica posiada stosunkowo dobrą infrastrukturę techniczną  

oraz rozwiniętą sieć elektryczną i telekomunikacyjną, przedsiębiorczość pod względem 

jakościowym i ilościowym jest uboga. Jednocześnie niewykorzystana przestrzeń stwarza 

optymalne warunki do rozwoju usług, skutkując podwyższeniem standardu życia 

mieszkańców i zmniejszeniem bezrobocia. 

Na zakończenie należy dodać, że Rzeczenica powinna korzystać z dostępnych walorów 

przyrodniczych w sposób optymalny i zarazem zrównoważony, by nie zdewastować 

głównego źródła potencjalnych dochodów. 
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IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH               

I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH LOKALNĄ 

SPOŁECZNOŚĆ  

 

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Rzeczenica spełniają warunki zgodności       

z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy tj. Planem Rozwoju 

Lokalnego Gminy Rzeczenica na lata 2007 – 2013 i Strategią rozwoju  Gminy Rzeczenica    

na lata 2007 -2020 przyjęta uchwałą Rady Gminy nr XII/74/07 z dnia 25 października 2007 r. 

oraz zapisami strategii Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. 

Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości są wewnętrznie zgodne, a ich 

osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji 

zadań strategii wyższego rzędu. 

Wszelkie inicjatywy podejmowane przez społeczność miejscowości Rzeczenica mają na celu 

taki rozwój wsi, aby w 2016 roku była ona miejscem atrakcyjnym pod względem 

mieszkaniowym, rekreacyjnym i inwestycyjnym. Ponadto rozwój miejscowości to nie tylko 

inwestycja dla jej mieszkańców, ale również dla społeczności sąsiednich sołectw. 

 

CELE STRATEGICZNE 

 

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

2. Wzrost integracji mieszkańców miejscowości. 

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem  

    rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi. 

5. Współpraca z jednostkami samorządowymi i sąsiednimi sołectwami oraz organizacjami  

     pozarządowymi. 

 

PLANOWANE ZADANIA 

 

Planowanymi do realizacji zadaniami we wsi Rzeczenica w latach 2009-2016 są: 

1. Ochrona środowiska: 

o Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy 

o Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

o Dofinansowanie utylizacji azbestu  



 21 

o Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni – Rzewnica 

 

2. Drogi: 

o Remont odcinka drogi na ul. Słonecznej – wyjazd z CPN - asfalt  

o Modernizacja drogi gminnej (ul. Nowa w kierunku Westpolu)  

o Wytyczenie i budowa drogi (od ul. Nowej do ul. Słonecznej – wzdłuż 

cmentarza)         

o Modernizacja drogi i uregulowanie ruchu - ul. Słoneczna – nawierzchnia 

asfaltowa  

o Modernizacja drogi gruntowej na ul. Leśnej w kierunku nowego budownictwa  

o Modernizacja drogi gruntowej na ul. Czarnej w kierunku nowego budownictwa  

o Modernizacja dróg w okolicy ul. Lipowej i ul. Piaskowej (rondo) -  asfalt 

o Budowa dróg dojazdowych do działek Rzewnica  

o Oznakowanie ulic w Rzeczenicy. 

 

3. Edukacja: 

o Modernizacja przedszkola samorządowego:  

 kompleksowe odnowienie pomieszczeń,  

 zagospodarowanie otoczenia przedszkolnego,  

 termomodernizacja dachu, 

 termomodernizacja budynku, 

o Modernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół w Rzeczenicy: 

 wymiana dachu nad starą częścią szkoły, 

 zewnętrzna modernizacja nowej części szkoły, w tym kompleksowa 

modernizacja sali gimnastycznej, 

o Zagospodarowanie terenu przyszkolnego na cele sportowo-rekreacyjne  

o Budowa hali widowiskowo-sportowej 

 

4. Kultura, sport, rekreacja, turystyka: 

o Remont budynku i pomieszczeń GCKSTiR w Rzeczenicy wraz z zakupem 

wyposażenia 

o Budowa Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu „AtU” 

o Budowa placu zabaw 
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o Budowa ścieżki rowerowej Rzeczenica – Rzewnica  

o Zagospodarowanie turystyczne linii brzegowej jeziora Szczytno                       

ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji kąpieliska Rzewnica  

o Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece w Rzeczenicy 

o Rozbudowa istniejącego budynku przy ulicy Lipowej na Bibliotekę 

 

5. Inna infrastruktura: 

o Remont przystanku autobusowego z budową toalety publicznej 

o Zagospodarowanie terenu cmentarza, w tym wytyczenie chodników oraz 

dokończenie ogrodzenia  

o Remont Kościoła pw. Św. Mikołaja i Najświętszego Serca Pana Jezusa  

o Modernizacja oświetlenia ulicznego, 

o Zagospodarowanie otoczenia budynku UG 

 

6. Bezpieczeństwo publiczne  

o Rozbudowa remizy OSP i zagospodarowanie otoczenia 

o Zakup fotoradaru dla potrzeb Straży Gminnej 

o Automatyczna sygnalizacja świetlna przy Zespole Szkół  

 

OPIS ZADAŃ 

 

 

Zadanie nr 1 

Nazwa zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy 

Cel strategiczny nr: 

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem  

    rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

Przeznaczenie: Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy. Stan techniczny obecnego obiektu wybudowanego         

w 1983 roku stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Zatrzymanie procesu 

oczyszczania ścieków, w każdej chwili może spowodować katastrofę ekologiczną na terenie 

gminy. W związku z tym Gmina planuje wybudowanie nowego, nowoczesnego obiektu         
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o przepustowości 760 m³/d, który zapewni oczyszczanie ścieków zgodnie z normami           

UE  i umożliwi zrównoważony rozwój Gminy Rzeczenica.  

Źródła finansowania: środki gminne, RPO WP 

 

Zadanie nr 2 

 

Nazwa zadania: Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

Cel strategiczny nr: 

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

Przeznaczenie: Budowa przydomowych oczyszczalni w gospodarstwach domowych 

położonych na obrzeżach wsi, w miejscach nie objętym kanalizacją. 

Źródła finansowania: środki gminne, PROW 

 

Zadanie nr 3 

Nazwa zadania: Dofinansowanie utylizacji azbestu  

Cel strategiczny nr:  

 1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

 Przeznaczenie: Rzeczenica jest miejscowością, gdzie stwierdzono największą ilość wyrobów 

azbestowych w gminie. Z przeprowadzonej oceny stanu i możliwości bezpiecznego 

użytkowania wyrobów zawierających azbest wynika, że zarówno budynki mieszkalne jak        

i gospodarcze zakwalifikowano do II stopnia pilności. Stąd decyzja o dofinansowaniu tego 

zadania. 

Źródła finansowania: środki gminne 

 

Zadanie nr 4 

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni – Rzewnica. 

Cel strategiczny nr:  

 1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

Przeznaczenie: Zadanie polega na budowie sieci kanalizacyjnej i przepompowni w Rzewnicy 

na jeziorem Szczytno. W miejscu tym znajduje się Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy      

i domki rekreacyjne. 
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Źródła finansowania: środki gminne, PROW 

 

Zadanie nr 5 

Nazwa zadania: Budowa i modernizacja dróg gminnych i oznakowanie ulic  

Cel strategiczny nr:  

 1. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Mieszkańcy naszej miejscowości znajdują zatrudnienie poza wsią,                 

co związane jest z dojazdami do okolicznych miejscowości. Z uwagi na to mieszkańcy 

podkreślają, że konieczna jest modernizacja i utwardzenie dróg lokalnych, z których 

korzystają.  

Źródła finansowania: środki gminne, inne źródła 

 

Zadanie nr 6 

Nazwa zadania: Modernizacja przedszkola samorządowego  

Cel strategiczny nr:  

 1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Zadanie będzie polegać na kompleksowym  odnowieniu pomieszczeń, 

zagospodarowaniu otoczenia przedszkolnego, termomodernizacji budynku i wymianie 

pokrycia dachowego.  

Źródła finansowania: środki gminne 

 

Zadanie nr 7 

Nazwa zadania: Modernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół w Rzeczenicy  

Cel strategiczny nr:  

 1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie:  

Źródła finansowania: środki gminne, RPO WP 
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Zadanie nr 8 

 

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu przyszkolnego na cele sportowo-rekreacyjne  

Cel strategiczny nr: 

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

2. Wzrost integracji mieszkańców miejscowości. 

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

Przeznaczenie: Planowana inwestycja zakłada m.in. budowę uniwersalnego boiska, bieżni do 

sprintu i skoków w dal. 

Źródła finansowania: środki gminne, PROW 

 

Zadanie nr 9 

Nazwa zadania: Remont budynku  i pomieszczeń GCKSiR  w Rzeczenicy wraz                  

z zakupem wyposażenia 

Cel strategiczny nr:  

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców. 

4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Zadnie polegać będzie na przebudowie sceny, wykonaniu parkietu, 

odnowieniu pomieszczeń i remoncie elewacji budynku oraz zakupie wyposażenia. 

Źródła finansowania: środki gminne, PROW 

 

Zadanie nr 10 

Nazwa zadania: Budowa Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu „AtU” 

Cel strategiczny nr:  

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym 

4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Planowana inwestycja zakłada rozbudowę i przebudowę istniejącej szatni, 

budowę boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, budowę placu zabaw dla dzieci oraz 

ścieżek rowerowych, altany, punktu małej gastronomii oraz bezodpływowego zbiornika        

na ścieki. 

Źródła finansowania: środki gminne, PROW 
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Zadanie nr 11 

Nazwa zadania: Budowa placu zabaw  

Cel strategiczny nr:  

 1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

 4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Głównym celem jest zapewnienie najmłodszym mieszkańcom miejscowości 

bezpiecznego, atrakcyjnego spędzania czasu przez zabawę pod okiem rodziców w miejscu 

zorganizowanym i spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa. 

Źródła finansowania: środki gminne 

 

Zadanie nr 12 

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej Rzeczenica - Rzewnica  

Cel strategiczny nr:  

 1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym 

 4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Atutem miejscowości i okolic są atrakcyjne, nieskażone działalnością 

człowieka zasoby przyrody. Budowa ścieżki rowerowej jest jednym z punktów projektu 

turystycznego przygotowywanego w partnerstwie z sąsiednimi gminami.  

Źródła finansowania: środki gminne, RPO WP 

 

Zadanie nr 13 

Nazwa zadania: Zagospodarowanie turystyczne linii brzegowej jeziora Szczytno  

Cel strategiczny nr:  

 1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym 

 4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Atutem miejscowości i okolic są atrakcyjne, nieskażone działalnością 

człowieka zasoby przyrody. Zagospodarowanie turystycznej linii brzegowej jeziora Szczytno 

jest jednym z punktów projektu turystycznego przygotowywanego w partnerstwie                    

z sąsiednimi gminami. Projekt zakłada m.in. zagospodarowanie kąpieliska i plaży, budowę 

budynku sanitarnego, recepcyjnego, hangaru na sprzęt wodny.  
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Źródła finansowania: środki gminne, RPO WP 

 

Zadanie nr 14 

Nazwa zadania: Remont przystanku autobusowego z budową toalety publicznej  

Cel strategiczny nr:  

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Odnowienie poczekalni dla pasażerów zbiorowej komunikacji i budowa 

toalety. 

Źródła finansowania: środki gminne 

 

Zadanie nr 15 

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu cmentarza  

Cel strategiczny nr:  

 4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Zadanie polegać będzie m.in. na wytyczeniu i budowie chodników oraz 

dokończeniu ogrodzenia. 

Źródła finansowania: środki gminne 

 

Zadanie nr 16 

Nazwa zadania: Remont kościoła pw. Św. Mikołaja i Najświętszego Serca Pana Jezusa  

Cel strategiczny nr:  

4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Zadanie polegać będzie na remoncie wnętrza kościoła (posadzki, schody itp.) 

Źródła finansowania: środki gminne, RPO WP 

 

Zadanie nr 17 

Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego  

Cel strategiczny nr:  

 1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

 3.Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

 4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 
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Przeznaczenie: Wymiana istniejących opraw na energooszczędne, uzupełnienie oświetlenia  

w miejscach gdzie obecnie nie ma sieci. 

Źródła finansowania: środki gminne 

 

Zadanie nr 18 

Nazwa zadania: Zagospodarowanie otoczenia budynku Urzędu Gminy  

Cel strategiczny nr:  

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

3.Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem 

rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym. 

4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: W ramach zadania rozbudowany zostanie istniejący parking i powstanie mała 

architektura ogrodowa. 

Źródła finansowania: środki gminne 

 

Zadanie nr 19 

Nazwa zadania: Rozbudowa remizy OSP  

Cel strategiczny nr:  

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

Przeznaczenie: W ramach zadania wybudowane zostaną dwa garaże, warsztat                          

i pomieszczenie edukacyjne. 

Źródła finansowania: środki gminne, inne źródła 

 

Zadanie nr 20 

Nazwa zadania: Automatyczna sygnalizacja świetlna przy Zespole Szkół  

Cel strategiczny nr:  

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  

Przeznaczenie: Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły. 

Źródła finansowania: środki gminne 

 

Zadanie nr 21 

Nazwa zadania: Rozbudowa istniejącego budynku przy ulicy Lipowej na Bibliotekę  

Cel strategiczny nr:  

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców.  
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4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Pomieszczenia, w których obecnie znajduje się biblioteka z uwagi na 

powiększający się księgozbiór są niewystarczające. 

Źródła finansowania: PROW, środki gminne 

 

Zadanie nr 22 

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece w Rzeczenicy 

Cel strategiczny nr:  

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców. 

4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi 

Przeznaczenie: Zagospodarowanie otoczenia biblioteki: zasadzenie drzew, krzewów, roślin              

i trawy, wykonanie ławek, ułożenie polbruku, itp.  

Źródła finansowania: środki gminne, PROW.” 

 

Tabela nr 6. Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące. 

Nazwa planowanego zadania Cel i przeznaczenie  Szacunkowa 

kwota 

Źródła 

finansowania 

Modernizacja oczyszczalni 

ścieków   w Rzeczenicy 

- Poprawa jakości życia 

mieszkańców  

- Poprawa stanu 

środowiska naturalnego  

6.300.995,00 zł 

 

- RPO WP,  

- Budżet gminy 

(wkład własny)    

Dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

 - Poprawa jakości życia 

mieszkańców  

- Poprawa stanu 

środowiska naturalnego 

 

70.000 zł - PROW 2007 - 2013, 

- Budżet gminy 

(wkład własny)   

 

Dofinansowanie utylizacji 

azbestu 

- Poprawa jakości życia 

mieszkańców  

- Poprawa stanu 

środowiska naturalnego 

70.000 zł - Budżet gminy 

Budowa sieci kanalizacyjnej                           

i przepompowni                       

na Rzewnicy 

 

- Poprawa jakości życia 

mieszkańców. 

- Wzrost bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

- Usprawnienie                

1.360.000 zł - Budżet gminy,  

- PROW 
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i skrócenie przejazdu 

drogowego  

Budowa i modernizacja dróg 

gminnych i oznakowanie ulic 

- Poprawa estetyki wsi 

- Poprawa jakości życia 

mieszkańców. 

- Wzrost bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

- Usprawnienie                

i skrócenie przejazdu 

drogowego 

1.000.000 zł - Budżet gminy, 

- RPO WP  

 inne źródła 

Modernizacja przedszkola 

samorządowego 

 - Rozwój infrastruktury 300.000 zł - Budżet gminy 

Modernizacja kompleksu 

budynków Zespołu Szkół         

w Rzeczenicy 

- Rozwój infrastruktury 500.000 zł - Budżet gminy 

Zagospodarowanie terenu 

przyszkolnego na cele 

sportowo-rekreacyjne  

- Ułatwienie 

mieszkańcom dostępu 

do infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej  

- Podwyższenie 

standardu życia 

mieszkańców  

- Rozwój infrastruktury 

- Podniesienie 

funkcjonalności wsi 

237.000 zł - Budżet gminy 

- PROW 

Remont  budynku                                

i pomieszczeń GCKSTiR         

w Rzeczenicy wraz z zakupem 

wyposażenia    

 

- Poprawa estetyki wsi  

- Podniesienie 

atrakcyjności 

turystycznej 

miejscowości 

201.250,36 zł - Budżet gminy 

Budowa Gminnego Centrum 

Rekreacji i Sportu „AtU” 

- Podniesienie 

atrakcyjności 

turystycznej 

miejscowości  

- stanice wodne, 

- miejsca postojowe, 

620.000 zł - Budżet gminy 

-Nadleśnictwo 

Czarne Człuchowskie 
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- oznakowanie dróg 

dojazdowych, 

Budowa placu zabaw  - Rozwój infrastruktury 

- Stworzenie oferty 

spędzania wolnego 

czasu 

30.000 zł - Budżet gminy 

Budowa ścieżki rowerowej 

Rzeczenica-Rzewnica 

- Ułatwienie 

mieszkańcom dostępu 

do infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej  

- Podniesienie 

atrakcyjności 

turystycznej 

miejscowości 

183.000 zł - budżet gminy 

- RPO WP 

Zagospodarowanie turystyczne 

linii brzegowej jeziora 

Szczytno 

- Podniesienie 

atrakcyjności 

turystycznej 

miejscowości 

- Ułatwienie 

mieszkańcom dostępu 

do infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej 

1.500.000 zł - budżet gminy 

- RPO WP 

Remont przystanku 

autobusowego z budową 

toalety publicznej 

- Poprawa estetyki wsi 30.000 zł Budżet gminy 

Zagospodarowanie terenu 

cmentarza  

- Poprawa estetyki wsi 30.000 zł - budżet gminy 

Remont kościoła pw.  Św. 

Mikołaja                                               

i  Najświętszego Serca Pana 

Jezusa 

- Ochrona dziedzictwa 

kulturowego 

- Podtrzymywanie 

tożsamości społeczności 

lokalnej 

300.000 zł - RPO WP 

- budżet gminy 

Modernizacja oświetlenia 

ulicznego 

- Wzrost poczucia 

bezpieczeństwa 

mieszkańców  

- Utrzymanie ładu 

50.000 zł - budżet gminy 
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przestrzennego                           

i estetyki zabudowy 

Zagospodarowanie otoczenia 

budynku Urzędu Gminy 

- Poprawa estetyki wsi 20.000 zł - budżet gminy 

Rozbudowa remizy OSP - Rozwój infrastruktury 295.000 zł - budżet gminy 

- inne źródła 

Automatyczna sygnalizacja 

świetlna przy Zespole Szkół 

- Wzrost bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

35.000 zł - budżet gminy 

Zagospodarowanie terenu              

przy Bibliotece                           

w Rzeczenicy 

- Poprawa jakości życia 

mieszkańców  

- Poprawa estetyki                 

i wizerunku wsi 

25 000 zł - PROW,  

- Budżet gminy 

(wkład własny)    

Rozbudowa istniejącego 

budynku przy ul. Lipowej              

na Bibliotekę 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców  

- Poprawa estetyki                 

i wizerunku wsi 

400 000 zł - PROW 

- Budżet gminy 

(wkład własny) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Odbiorcami projektów będą mieszkańcy wsi jak i całej gminy Rzeczenica, przyjezdni oraz 

turyści. Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Rzeczenica przyczyni się   

do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności, 

rozwoju społeczno – kulturowego oraz pobudzania aktywności sportowo – rekreacyjnej.      

Ma służyć głównie integracji społeczności lokalnej i wzrostowi lokalnego patriotyzmu, 

rozwojowi organizacji społecznych, jak i zmniejszeniu problemów w sferze patologii 

społecznych.  
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HARMONOGRAM REALIZACJI 

 

 

RODZAJ ZADANIA 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Modernizacja oczyszczalni ścieków                

w Rzeczenicy 
 

        

Dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
 

        

Dofinansowanie utylizacji azbestu 

 

 

        

Budowa sieci kanalizacyjnej                                

i przepompowni  na Rzewnicy 
 

        

Budowa i modernizacja dróg gminnych 

 

        

Modernizacja przedszkola samorządowego 

 
 

        

Modernizacja kompleksu budynków 

Zespołu Szkół  w Rzeczenicy 
 

        

Zagospodarowanie terenu przyszkolnego        

na cele sportowo-rekreacyjne 
 

        

Remont budynku i pomieszczeń GCKSiR         

w Rzeczenicy wraz z zakupem wyposażenia 

 

        

Budowa Gminnego Centrum Rekreacji         

i Sportu „AtU” 
 

        

Budowa placu zabaw 

 
 

        

Budowa ścieżki rowerowej Rzeczenica-

Rzewnica 
 

        

Zagospodarowanie turystyczne linii 

brzegowej jeziora Szczytno 

 

        

Remont przystanku autobusowego z budową 

toalety publicznej 

 

        

Zagospodarowanie terenu cmentarza 

 

 

        

Remont kościoła pw. Św. Mikołaja                   

i Najświętszego Serca Pana Jezusa 
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Modernizacja oświetlenia ulicznego 

 

 

        

Zagospodarowanie otoczenia budynku 

Urzędu Gminy 

 

        

Rozbudowa remizy OSP 

 

 

        

Automatyczna sygnalizacja świetlna przy 

Zespole Szkół 

 

        

Zagospodarowanie terenu przy 

Bibliotece w Rzeczenicy  

 

        

Rozbudowa istniejącego budynku przy ulicy 

Lipowej na Bibliotekę 
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V. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM 

ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, 

SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW 

SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY 

FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE  

 

 

 Obszary i obiekty o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 

sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy 

funkcjonalno – przestrzenne w miejscowości Rzeczenica to:  

1) Amfiteatr – miejsce organizacji letnich imprez kulturalno – rozrywkowych, dożynek, itp. 

2) Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji – poza sezonem to tutaj 

odbywają się występy i koncerty artystów, okolicznościowe spotkania,  ponadto 

całorocznie działają następujące sekcje i koła zainteresowań: taneczne, wokalne, 

komputerowe, plastyczne oraz modelarska i gitarowa.   

3) Kompleks boisk „Orlik”  - miejsce przeznaczone do aktywnego spędzania wolnego 

czasu, wyposażone w boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, kort tenisowy.                  

W bezpośrednim sąsiedztwie powstać ma plac zabaw w ramach akcji „100 placów zabaw 

na 100 lat Nivea” i zielony teren rekreacyjno – wypoczynkowy. 

4) Gminna Biblioteka Publiczna – mieści się w tym samym budynku co GCKSTiR                       

w Rzeczenicy. Dobrze działająca biblioteka, wyposażona w bogaty księgozbiór  

przeniesiona zostanie do nowego budynku, którego remont zaplanowano na lata 2012-

2013. Biblioteka organizuje konkursy, spotkania z autorami, nawiązała też współpracę               

z rzeczenickim przedszkolem. Współpraca ma na celu przybliżenie dzieciom sposobu 

działania i roli jaką odgrywa biblioteka w codziennym życiu dzieci                                    

i dorosłych. Przedszkolaki w trakcie wspólnych zajęć poznają różnice pomiędzy czytelnią 

a wypożyczalnią, wzbogacają swoją wiedzę, dotyczącą słownictwa, poznając nowe 

wyrażenia, związane z biblioteką. Dzieciom prezentuje się również kolorowe książki -

zabawki, organizuje się zabawy i konkursy, związane ze znajomością bajek. 

Biblioteka, poprzez takie działania chce zachęcić najmłodszych do częstego sięgania                 

po książkę. 
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PODSUMOWANIE 

 

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Rzeczenica rozpocznie się poprzez wprowadzenie 

go w życie uchwałą Rady Gminy. Wdrożenie Planu powierza się Wójtowi Gminy 

Rzeczenica, Radzie Sołeckiej Rzeczenicy oraz Sołtysowi wsi Rzeczenica. Opracowany Plan 

Odnowy Miejscowości Rzeczenica zakłada w przeciągu najbliższych lat realizację kilku 

wybranych zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych. 

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości znacznie podniesie znaczenie wsi jako lokalnego 

ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji. 

Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego  

monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy 

planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Dodatkowo 

raporty zawierać będą informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie 

sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny. Miernikami w prowadzonej 

ocenie będą wskaźniki np. nakład finansowy na 1 km drogi. Ocena dokonana będzie               

w sprawozdaniu rocznym, które Wójt składa Radzie Gminy podczas sesji.                       

Ocena szczegółowa zadań wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu 

inwestycji.  

O Planie Odnowy Miejscowości Rzeczenica, jak również o rozpoczynanych zadaniach,       

ich przebiegu i zakończeniu wszyscy mieszkańcy będą szczegółowo informowani. Informacje 

będą upowszechniane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy oraz 

bezpośrednio przez władze gminy na różnego typu zebraniach. 

 

 

 

 


