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Wstęp
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju
oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Dokument ten określa strategię działań w sferze
społeczno-gospodarczej na lata 2019-2026. Głównym powodem powstania Planu dla miejscowości
Zapora, Duża Klonia, Mała Klonia, Duże Wędoły, Małe Wędoły, Konigort, Konigórtek oraz
Modrzejewo jest chęć pozyskania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 3 PROW –
Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Oś 3 zakłada między innymi wspieranie działań wpływających na
poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych mieszkańców wsi. Jednym z warunków uzyskania wsparcia ze środków unijnych jest
stworzenie Planu Odnowy Miejscowości, który powinien być zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy
Czersk na lata 2014–2025 oraz innymi dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym,
regionalnym i krajowym, takimi jak: Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Strategia
Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014–2020.
Niniejszy dokument ma charakter planowania strategicznego, a jego celem jest stworzenie
szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju miejscowości. Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu
działań, wśród których pierwsze miejsce zajmują aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa
mieszkańców. Dlatego też w przygotowaniu dokumentu od samego początku uczestniczyli aktywnie
mieszkańcy miejscowości objętych Planem.
Plan Odnowy Miejscowości zawiera działania długofalowe, określone w horyzoncie czasowym
na lata 2019–2026. Uwzględnia najważniejsze działania, które sami zainteresowani uznali za istotne
dla swojej miejscowości i które pomogą im rozwiązać problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane
sobie cele.
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I.

Charakterystyka miejscowości
1.1. Położenie miejscowości

Wsie Zapora, Duża Klonia, Mała Klonia, Duże Wędoły, Małe Wędoły, Konigort, Konigórtek
oraz Modrzejewo położone są w województwie pomorskim, powiecie chojnickim, gminie Czersk
(zachodnia część gminy). Administracyjnie należą do sołectwa Rytel. Liczba mieszkańców wynosi 245
osób. Dodatkowym atutem opisywanych miejscowości jest niewielka odległość do Czerska (ok. 22 km)
i do Chojnic (ok. 20 km).
Rysunek 1.

Miejscowości objęte Planem na tle Gminy Czersk

Źródło: Statut Gminy Czersk, zał. Nr 1 do Uchwały VIII/60/11 z dnia 16 czerwca 2011.
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1.1.1 Podstawowe dane
W strukturze ludności omawianych miejscowości 72% ogółu mieszkańców stanowią osoby
w wieku produkcyjnym, z czego 55,36% to mężczyźni, a 44,63% to kobiety.
Tabela 1. Statystyka mieszkańców według wieku i płci-Rejestr Mieszkańców - wrzesień 2019.
Miejscowość
Ogółem
Ludność w
Ludność w wieku
Ludność w wieku
wieku
przedprodukcyjnym
poprodukcyjnym
produkcyjnym
Duża Klonia
47
29
7
11
Duże Wędoły
6
4
0
2
Konigort
24
17
3
4
Konigórtek
5
3
0
2
Mała Klonia
20
11
6
3
Małe Wędoły
25
17
4
4
Modrzejewo
9
6
0
0
Zapora
113
79
18
17
Razem:
245
166
38
43
1.2. Historia miejscowości
Powstawanie miejscowości Zapora, Duża i Mała Klonia, Duże i Małe Wędoły, Konigort,
Konigórtek oraz Modrzejewo było związane z rozwojem osadnictwa na terenie lasów woj.
pomorskiego w II połowie XVI i w XVII w. (na terenie kompleksów leśnych Borów Tucholskich
tendencja ta miała mniejsze nasilenie). Kompleksy lasów w Borach Tucholskich eksploatowane były
pod wyrąb drzew dla celów budowlanych i eksportowych oraz rozwijającego się na wylesieniach
smolarstwa. Różne było zaangażowanie poszczególnych rodzajów własności ziemskiej w eksploatację
lasów. Ich zdecydowana większość wchodziła w skład własności królewskiej. Miejscowości te
lokowane były jako pustkowia lub kolonie (przysiółki), czyli małe osiedla rolnicze na terenach
podleśnych, których cechą charakterystyczną był brak samorządu wiejskiego.
Znaczącym elementem dla rozwoju tego obszaru była również budowa kanału Brdy, którą to
rozpoczęto w 1845 r. od Zapory do Barłogów, na długości 24 km i przy nawodnieniu 565 ha łąk.
Kolejnym determinantem rozwojowym stało się bliskie położenie wsi Rytel, stanowiącej centrum
rozwoju gospodarczego i społecznego w omawianym okresie.
1.3. Określenie przestrzennej struktury miejscowości
Przedmiotowe wsie mają układ zwarty, rzędowy. Położone są na sfalowanej enklawie
śródleśnej. Zabudowa wsi ulokowana jest rzędowo wzdłuż drogi. We wsiach nie ma wyodrębnionych
konkretnych nazw ulic. Omawiane miejscowości nie mają kościoła ani kaplicy, przyczyną jest zapewne
ich wielkość i liczba mieszkańców. Dlatego od wieków należą do parafii rytelskiej.
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Fot. 1 – Kapliczka przydrożna w Dużych Wędołach
II.

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
2.1. Zasoby przyrodnicze

Wsie objęte Planem otoczone są terenami leśnymi. Przepływa przez nie Wielki Kanał Brdy i
rzeka Brda. To malownicze położenie jest główną atrakcją przyrodniczą miejscowości. Znajdują się na
terenie Chojnicko-Tucholskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Charakteryzują się one rzeźbą
młodo glacjalną, wysokimi walorami turystycznymi (rzeka Brda, Zbiornik Mylof), dużą ilością terenów
leśnych. Od strony północno-zachodniej graniczą z Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie”
i Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, od strony południowo-wschodniej z Tucholskim Parkiem
Krajobrazowym. Stanowią naturalny pomost ekologiczny łączący te ekosystemy. Powierzchnia ogólna
wynosi około 150 km². Teren objęty jest obszarem Natura 2000 i obszarem ptasim Bory Tucholskie
(PLB220009). Jest to jedna z najważniejszych w kraju ostoi kani rudej i czarnej oraz puchacza. Licznie
gniazduje tu zimorodek, żuraw i bielik. Znajduje się tu najważniejsze w kraju lęgowisko szlachara,
jedno z ważniejszych lęgowisk nurogęsi i gągoła. Na tym terenie znajduje się także ważne miejsce
zimowania łabędzia krzykliwego. Występują tu również m.in.: perkoz dwuczuby, bąk, łabędź niemy,
rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, derkacz, kropiatka, trzmielojad, muchołówka mała, gąsiorek,
bocian czarny. Gniazduje 107 gatunków ptaków, głównie związanych z siedliskami zbiorników
wodnych, terenów podmokłych, łąk i zwartych kompleksów leśnych.
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Rysunek 2. Zasoby przyrodnicze i atrakcje turystyczne na tle układu przestrzennego

Źródło: Mapa Turystyczna Gmina Czersk 2018

Przez miejscowości Duża Klonia i Mylof przebiega Żółty Szlak „Kaszubskiej Marszruty”, który
powstał w ramach projektu "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie
chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013).
Rzeka Brda oraz Wielki Kanał Brdy są miejscem, gdzie odbywają się liczne spływy kajakowe
o zasięgu ponadregionalnym, a nawet międzynarodowym. Nadleśnictwo Czersk w 2019 r. wykonało
budowę przystani w Konigorcie na Wielkim Kanale Brdy w ramach projektu „Pomorskie Szlaki
Kajakowe”. Nowa przystań składa się z pomostu, dwóch rzędów schodów z naturalną pochylnią do
wodowania kajaków, placu manewrowego do rozładunku sprzętu i miejsca parkingowego, na którym
znalazły się elementy małej architektury (dwie małe wiaty, kosze na śmieci, tablica informacyjnopromocyjna).
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Fot. 2 – Przystań w Konigorcie

Fot. 3 – Widok na przystań od strony Wielkiego Kanału Brdy
Lasy porastają drzewa iglaste (głównie sosna). Towarzyszą im brzoza, osika i dąb.
Osobliwością jest modrzew polski rodzimego pochodzenia. Duży procent powierzchni stanowią
kompleksy leśne, które w przeważającej większości są w zarządzie Lasów Państwowych.
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Fot. 4 – Fragmenty kompleksów leśnych po nawałnicy z 2017 r.






Pomniki przyrody:
dąb szypułkowy 360 cm, oddz. 61b leśn. Konigórtek, obr. Rytel, Nadl. Rytel, własn. Skarbu
Państwa pod zarządem Nadl. Rytel,
dąb szypułkowy 355 cm, w oddz. 61c leśn. Konigórtek, obr. Rytel, Nadl. Rytel, własn. Skarbu
Państwa pod zarządem Nadl. Rytel,
rabat brzozowy z porostami, od zapory do granicy lasu, w kier. stacji PKP Dworzec Rytel,
m. Mylof,
sosna zwyczajna 0,69-2,23 cm, przy Wielkim Kanale Brdy, dz. Nr 893/2, m. Konigort.

Tabela 2. Użytki ekologiczne
Rodzaj
użytku
bagno

bagno

Pow.
[ha]

Organ
powołujący

Nr aktu

Publikator

0,57

Wojewoda
Bydgoski

Rozp.nr
346/94

dz.Urz. Woj.
Bydg. z 1995r
Nr 1, poz.3

1994.12.30

3,82

Wojewoda
Bydgoski

Rozp.nr
346/94

dz.Urz. Woj.
Bydg. z 1995r
Nr 1, poz.3

1994.12.30
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Data aktu

Opis położenia
Nadl.Rytel,obr.
Rytel,L.Mylof,o.
24a;Klonia,obr.
Klonia
Nadl.Rytel,obr.
Rytel,L.Konigór
tek,o.54f;Klonia
,obr.Klonia
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2.2 Dziedzictwo kulturowe
Ze względu na funkcjonowanie tych jednostek na pograniczu dwóch kultur, dziedzictwo
kulturowe wsi stanowią elementy tradycji kaszubskiej i borowiackiej,. Materialne zasoby praktycznie
się nie zachowały (poza elementami zabudowań gospodarczych). Niemniej jednak społeczność
lokalną charakteryzuje kultywowanie i używanie w codziennym życiu obyczajów, gwary i dziedzictwa
kulinarnego właściwych dla kultury borowiackiej i kaszubskiej.

Fot. 5 – Fragmenty zabudowy borowiackiej na terenie miejscowości
2.3. Obiekty i tereny
Na terenie wsi nie ma budynków użyteczności publicznej, nie ma też miejsca spotkań, gdzie
można by organizować imprezy okolicznościowe i spotkania. Ze względu na pobliski Rytel
i specyficzne położenie miejscowości, tutejsi mieszkańcy korzystają z infrastruktury publicznej w Rytlu.
Jedynie w miejscowości Zapora w 2015 r. wykonano plac zabaw w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plac zabaw składa się z następujących elementów:
zabawowych (m.in. balkonika, wieży, ślizgów, drabinek), piaskownicy, karuzeli, huśtawek i bujaków.
Plac zabaw jest miejscem otwartym (nieogrodzonym), wyposażonym również w elementy małej
infrastruktury: ławki i stojak na rowery.
Wsie otoczone są kompleksami leśnymi. Na uwagę zasługuje jezioro Mylof i infrastruktura
2
stopnia wodnego. Jest to najstarszy sztuczny zbiornik wody w Polsce, o powierzchni ok. 10 km .
Stopień wodny składa się z następujących elementów: zapory ziemnej, przelewu (jazu) głównego,
jazu wlotowego na Wielki Kanał Brdy i elektrowni wodnej oraz dwóch ujęć wody. Zapora została
wybudowana w 1848 r. Konstrukcja: ziemna nasypowa o korpusie odwadnianym przy pomocy
drenaży i rowów otwartych. Maksymalna wysokość zapory 12,54 m, długość zapory w koronie 294,50
m, szerokość zapory w koronie 8 m. Jaz główny jest skonstruowany w postaci przelewu
skarpowego, kaskadowego o szerokości 10 m, konstrukcji żelbetowej. Światło jazu: 2*4,70 m. Jaz
zamykany jest dwoma zasuwami o napędzie elektrycznym i awaryjnym ręcznym. Maksymalna
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przepustowość jazu 52,5 m /s. Jaz wlotowy stanowi ujęcie wody kanału. Konstrukcja jazu: żelbetowa,
czteroprzęsłowa. Jaz wyposażony jest w cztery zasuwy o napędzie ręcznym. Wysokość zasuw 1,71
m. Elektrownia wodna wybudowana została w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego
wieku. Elektrownia składa się z następujących elementów: budynku, kanału doprowadzającego,
kanału odprowadzającego i komory zamknięć. W elektrowni zainstalowane są dwie turbiny rurowe,
pionowe. Moc elektrowni wynosi 800 kW.

Fot. 6 – Jezioro Mylof

2.4. Infrastruktura społeczna
Na obszarze miejscowości objętych planem brak jest infrastruktury społecznej. Funkcje
społeczne realizowane są w miejscowości Rytel. Rytel pełni rolę centralnego ośrodka dla
miejscowości objętych Planem. Tutaj znajduje się Zespół Szkół w Rytlu, Ośrodek Kultury w Rytlu,
Ochotnicza Straż Pożarna, dworzec kolejowy, punkt pocztowy, ośrodek zdrowia i stadion sportowy.
Mieszkańcy wsi Zapora, Duża i Mała Klonia, Duże i Małe Wędoły, Konigort, Konigórtek oraz
Modrzejewo angażują się również społecznie w działalność organizacji pozarządowych i inicjatyw
społecznych realizowanych w obrębie sołectwa.

2.5. Infrastruktura techniczna
Drogi:
Na terenie miejscowości objętych Planem dominują drogi gminne o nawierzchni gruntowej. W 2016 r.
zakończono prace związane z ułożeniem nawierzchni bitumicznej na drodze Zapora – Mylof. Ponadto
zmodernizowano również nawierzchnię mostu nad rzeką Brdą. Dodatkowo ułożono nakładkę
bitumiczną na drodze w kierunku Konigortu. W związku z usuwaniem skutków nawałnicy w 2017 r.
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wykonano wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz nawiezieniem tłucznia kamiennego na
drogach Rytel-Modrzejewo i Konigort-Zapora.

Fot. 7 – Droga w kierunku Dużych Wędołów

Sieć kanalizacyjna:
W Zaporze działa lokalna mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków. Właścicielem
oczyszczalni jest wspólnota mieszkańców w Zaporze. Wydajność oczyszczalni wynosi: Qśrd=20,4
m3/d, Qmaxd=40,0 m3/d. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Brda.
W pozostałym miejscowościach mieszkańcy korzystają z bezodpływowych zbiorników na
ścieki.
Sieć wodociągowa:
Opisywane miejscowości nie podłączone do wodociągów. Woda ujmowana jest z ujęć
indywidualnych zlokalizowanych na poszczególnych działkach

Sieć gazownicza:
Na terenie wsi objętych Planem nie funkcjonuje sieć gazownicza. W wyniku podjętych działań
przez Urząd Miejski w Czersku oraz Polską Spółkę Gazowniczą w 2019 r. na wyżej wymienionym
obszarze rozpoczęto starania dotyczące budowy sieci gazu ziemnego.
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Sieć energetyczna:
Energia elektryczna jest doprowadzana liniami napowietrznymi średniego napięcia (SN)
20 kV do rozdzielni, która znajduje się w miejscowości Rytel. Stąd linie średniego napięcia
doprowadzone są do stacji transformatorowych.
Domy i mieszkania ogrzewane są tradycyjnie (głównie drzewem i węglem). Brak jest
zakładów dostarczających ciepło.

Fot. 8 – Linia napowietrzna w okolicach miejscowości Konigort
Sieć telekomunikacyjna:
Na terenie opisywanych miejscowości jest dostęp do sieci telefonii komórkowych oraz do
Internetu.
Gospodarka komunalna:
Wszystkie posesje są wyposażone w pojemniki do zbierania i segregacji odpadów stałych które
odbiera firma specjalistyczna.
2.6. Gospodarka i rolnictwo
Na terenie miejscowości objętych Planem funkcjonuje siedem podmiotów gospodarczych.
Działalność gospodarcza prowadzona jest w dwóch z ośmiu miejscowości: Duża Klonia i Zapora.
Dominuje działalność związana z agroturystyką i turystyka wiejską. W miejscowości Zapora
funkcjonuje restauracja i pole kempingowe (na polu biwakowym znajdują się stoły, ławki, miejsce na
ognisko oraz boisko do siatkówki) oraz zakład elektromechaniki chłodniczej. Ważnym podmiotem jest
Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o. o. Firma powstała w lipcu 1975 roku (rozpoczęcie budowy
stawów i zaplecza produkcyjnego nastąpiło w 1974 roku).
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W skład obiektu wchodzi wylęgarnia, podchowalniki, 50 stawów narybkowych, na których
produkowany jest materiał zarybieniowy pstrąga tęczowego. Ponadto funkcjonują stawy tarlakowe
i selekcyjne oraz 10 przegród na Wielkim Kanale Brdy, które służą do produkcji ryby handlowej. Obiekt
posiada własne stado tarlakowe pstrąga tęczowego wykorzystywane do produkcji materiału
zarybieniowego na potrzeby własne oraz innych hodowców.
Gleby w przeważającej części są w słabych i średnich klasach bonitacyjnych, a struktura
gospodarstw jest zróżnicowana. Wymusza to podejmowanie przez właścicieli gospodarstw
dodatkowej pracy w zakładach na terenie gminy i gmin sąsiednich. Ogółem powierzchnia użytków
rolnych wynosi 140 ha. Indywidualne gospodarstwa rolne zajmują się w większości produkcją
wielokierunkową.

Fot. 9 – Zapora z lotu ptaka
2.7. Kapitał społeczny i ludzki
Największym kapitałem są mieszkańcy omawianych miejscowości, którzy są aktywni i dążą do
poprawy życia w swoich miejscowościach. Jednak, jak w większości polskich wsi, nie działają tam
żadne organizacje pozarządowe, takie jak Koła Gospodyń Wiejskich czy Ochotnicze Straże Pożarne.
Większość inicjatyw rozwojowych jest realizowana przez sołectwo Rytel.
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WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI:
OBSZAR ATRAKCYJNY TURYSTYCZNIE I REKREACYJNIE Z ODPOWIEDNIĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I SPOŁECZNĄ, ZAPEWNIAJĄCY ROZWÓJ
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Tabela 3. Analiza SWOT (słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia ) miejscowości
Mocne Strony
Słabe Strony

















bliska odległość do drogi krajowej 22 i linii
kolejowej nr 203,
zwarta zabudowa wsi,
wysoki
odsetek
ludności
w
wieku
produkcyjnym,
istniejący od lat Zakład Hodowli Pstrąga Sp.
z o.o. – jeden z największych producentów w
kraju,
występowanie
tradycji
produkcyjnych
w zakresie obróbki drewna,
uporządkowana gospodarka w zakresie
zbiórki odpadów
występowanie
obszaru
krajobrazu
chronionego i obszaru NATURA 2000,
dobry stan środowiska naturalnego (lasy,
rzeki, jezioro),
walory turystyczne miejscowości – brak
przemysłu, czyste powietrze, dostępność
rzeki Brdy i Wielkiego Kanału Brdy oraz
ścieżki rowerowej,
duża lesistość terenu,
bliskość Rytla i dwóch ośrodków miejskich –
Czerska i Chojnic,
występowanie
atrakcyjnych
obiektów
dziedzictwa historycznego (infrastruktura
stopnia wodnego z XIX w.),
dobra dostępność do usług na obszarze
miasta i gminy oraz powiatu.

















Zagrożenia

Szanse





poprawa stanu nawierzchni dróg i ulic na
głównych szlakach komunikacyjnych i w
centrum wsi (budowa ciągów chodników
i ścieżek rowerowych, parkingów),
możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej od strony aglomeracji Rytel,
wykorzystanie
potencjału
turystycznego
i przyrodniczego miejscowości,

zły stan techniczny dróg,
niewystarczająca ilość utwardzonych dróg,
brak sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
brak infrastruktury w zakresie oczyszczania
ścieków i zaopatrzenia w wodę,
brak sieci gazowej,
trudne warunki komunikacyjne między
miejscowościami,
brak odpowiedniego zaplecza społecznego
(świetlicy wiejskiej, sali spotkań),
brak
podmiotów
społecznych
funkcjonujących na terenie wsi (Koło
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż
Pożarna),
konieczność
korzystania
z
zaplecza
społecznego w Rytlu i Czersku,
brak środków na organizację imprez
sportowych i rekreacyjnych,
duże straty kompleksów leśnych po
nawałnicy z 2017 r.,
niewystarczający stan zaspokojenia potrzeb
w zakresie turystyki,
brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej,
słabe
zainteresowanie
społeczeństwa
rozwojem agroturystyki i turystyki wiejskiej,
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migracja
mieszkańców
do
większych
ośrodków,
ograniczenia
prawne
wynikające
z funkcjonowania w obszarze NATURA
2000,
postępujące wykluczenie komunikacyjne,
pogarszający się stan dróg,
ekspansywne zagospodarowanie terenu,
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wzrost
rozpoznawalności
miejscowości
po nawałnicy z 2017 r.
zwiększenie
zainteresowania
terenami
atrakcyjnymi przyrodniczo i historycznie,
rozwój
gospodarstw
agroturystycznych
i w zakresie turystyki wiejskiej,
rozwój usług turystycznych i rekreacyjnych,
w tym w zakresie turystyki kwalifikowanej,
aktywizacja społeczności lokalnej,
możliwość
pozyskania
środków
zewnętrznych na działalność społeczną (np.
utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich),
wzrost zaangażowania mieszkańców.





ograniczone gminne środki finansowe na
inwestycje,
wzrastające obciążenie gmin dodatkowymi
zadaniami,
brak
środków
w
indywidualnych
gospodarstwach na rozwój i modernizację,

IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ
INWESTYCYJNYCH

1. BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
Opis zadania: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Zapora, Duża Klonia,
Modrzejewo, Konigort. Łącznie wybudowane zostanie ok. 10 km sieci. Ścieki komunalne będą
odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Rytlu, natomiast woda będzie doprowadzana z ujęcia wody
przy ul. Chłopowskiej w Rytlu. Przewiduje się, że do nowej sieci podłączonych zostanie około 242
mieszkańców.
Cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz podniesienie poziomu ochrony środowiska naturalnego
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi i turyści.
Harmonogram:
etap I: 2019-2021,
etap II: 2022-2026.
Szacunkowy koszt etapu I i II: 5 mln zł.
Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, budżet gminy,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne dostępne środki zewnętrzne.
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2. BUDOWA DRÓG LOKALNYCH
Opis zadania: budowa dróg lokalnych o nawierzchni bitumicznej do miejscowości Mała Klonia, Duża
Klonia, Konigort, Zapora i Modrzejewo wraz z ciągami pieszo-jednymi.
Cel: ułatwienie komunikacji pomiędzy miejscowościami oraz poza granice gminy. Przedsięwzięcie
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czersk oraz turystów.
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi i gminy Czersk oraz turyści.
Harmonogram: 2022-2026.
Szacunkowy koszt ogółem: 7,5 mln zł.
Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych, budżet gminy i inne dostępne środki
zewnętrzne.
3. BUDOWA LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CENTRACH WSI
Opis zadania: budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i ustawienie lamp oświetleniowych LED
w centrach wsi.
Cel: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi i gminy Czersk oraz turyści.
Harmonogram: 2020-2025.
Szacunkowy koszt ogółem: 200 tys. zł.
Źródło finansowania: np. budżet gminy, budżet państwa i inne dostępne środki zewnętrzne.
4. BUDOWA PRZENOSKI W MYLOFIE
Opis zadania: budowa pomostu ułatwiającego wodowanie kajaków na rzece Brdzie przy zaporze
w ramach powszechnego korzystania z wód osobom aktywnie wypoczywającym nad wodami wraz
z budową wiaty podwójnej stanowiącej zadaszenie dla ludzi i drobnego sprzętu turystycznego
z dwoma koszami na śmieci i tablicą promocyjno–informacyjną.
Cel: stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych
walorach dziedzictwa kulturowego.
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi i gminy Czersk oraz turyści.
Harmonogram: 2020-2021.
Szacunkowy koszt ogółem: 100 tys. zł.
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Źródło finansowania: np. budżet gminy, budżet państwa, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i inne dostępne środki zewnętrzne.

5. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Opis zadania: przedmiotem inwestycji jest budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Zakłada się
wybudowanie budynku na planie prostokąta (budunek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,
z dachem dwuspadowym). Budynek będzie składał się z świetlicy, biura, pomieszczenia
technicznego, aneksu kuchennego oraz spiżarni i WC (w tym jednego WC dla osób
niepełnosprawnych).
Cel: zwiększenie dostępności oraz podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej w gminie Czersk
poprzez budowę i utworzenie oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi i gminy Czersk oraz turyści.
Harmonogram: 2020-2026.
Szacunkowy koszt ogółem: 1 200 000 tys. zł.
Źródło finansowania: np. budżet gminy, budżet państwa i inne dostępne środki zewnętrzne.
6. BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Opis zadania: utworzenie strefy relaksu na którą składać się będą: prace podłoża (wykonanie koryta,
roboty ziemne, warstwa wzmacniająca grunt, warstwa odcinająca), ustawienie ogrodzenia oraz wrota
z furtkami, montaż ławek i stolików, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej, stojaka na rowery,
nasadzenia zieleni. Przewiduje się także utworzenie placu zabaw o charakterze sprawnościowym oraz
siłowni zewnętrznej.
Cel: Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców oraz wzmocnienie ich integracji.
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi i gminy Czersk oraz turyści.
Harmonogram: 2020-2026.
Szacunkowy koszt ogółem: 120 tys. zł.
Źródło finansowania: np. budżet gminy, program budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA), i inne
środki zewnętrzne.
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7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – UTWORZENIE PLAŻY PUBLICZNEJ
Opis zadania: zadanie obejmować będzie roboty budowlane: oczyszczenie terenu/ zagospodarowanie
plaży-uprzątnięcie terenu obejmujące m.in ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i oczyszczenie
terenu z pozostałości po wykarczowaniu ze spaleniem na miejscu, wykoszenie chwastów
i jednorocznych samosiewów, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o oraz profilowanie
i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z dostawą i mechanicznym
rozściełaniem piasku, zagospodarowanie plaży piaszczystej z piasku kwarcowego o odpowiednim
uziarnieniu.
Cel: wzmocnienie potencjału turystycznego oraz rozbudowa przestrzeni publicznej w Gminie Czersk.
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi i gminy Czersk oraz turyści.
Harmonogram: 2020-2026.
Szacunkowy koszt ogółem: 500 tys. zł.
Źródło finansowania: np. budżet gminy, budżet państwa i inne dostępne środki zewnętrzne.

V. PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA AKTYWIZUJĄCE
LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ

1. POBUDZENIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ORGANIZOWANIE
FESTYNÓW, ZABAW, DOŻYNEK, IMPREZ SPORTOWYCH

Cel: kultywowanie lokalnego dziedzictwa historycznego.
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi i gminy Czersk oraz turyści.
Harmonogram: 2019-2026.
Szacunkowy koszt ogółem: 30 tys. zł.
Źródło finansowania: np. budżet gminy, budżet państwa i inne dostępne środki zewnętrzne.
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2. ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIA MIESZKAŃCÓW TURYSTYKĄ

Cel: wzmocnienie potencjału turystycznego poprzez edukację mieszkańców.
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi i gminy Czersk oraz turyści.
Szacunkowy koszt ogółem: 15 tys. zł.
Harmonogram: 2019-2026.
Źródło finansowania: np. budżet gminy, budżet państwa i inne dostępne środki zewnętrzne.

3. ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZAKŁADANIA STOWARZYSZEŃ,
GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH, AGROTURYSTYKI ORAZ SZKOLEŃ Z
POZYSKANIA ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Cel: wzmocnienie potencjału turystycznego poprzez edukację mieszkańców.
Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi i gminy Czersk oraz turyści.
Harmonogram: 2019-2026.
Szacunkowy koszt ogółem: 10 tys. zł.
Źródło finansowania: np. budżet gminy, budżet państwa i inne dostępne środki zewnętrzne.
IV. System wdrażania i monitoringu
Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez uchwalenie go na zebraniu
wiejskim, a następnie poprzez wprowadzeniu go w życie uchwałą Rady Miejskiej w Czersku.
Odpowiedzialnym za jego realizacje będzie Burmistrz Czerska. Prace nad planem od samego
początku będą poddane pełnej kontroli mieszkańców miejscowości objętych Planem. Będzie to dla
nich źródło informacji na temat zaplanowanych zadań i inwestycji, także o postępach prowadzonych
prac. Monitorowanie każdego przedsięwzięcia – czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały
czas trwania polega na systematycznym zabieraniu, zestawieniu i ocenie informacji rzeczowych
i finansowych. W monitoringu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu
Miejskiego w Czersku zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości. Monitorowanie
odbywać się będzie w formie bezpośredniej, polegającej na dokonywaniu wizji lokalnych
i sprawdzeniu rzeczywistego stanu realizacji działań oraz pośredniej – sprawozdawczej, polegającej
na analizowaniu materiałów i statystyk.
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