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WSTĘP 
 
 
Plan Odnowy Miejscowości Brzeźnica Kolonia jest dokumentem, stanowiącym załącznik do 
wniosku w przypadku ubiegania się o środki strukturalne w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania „Odnowa i rozwój wsi”. 
 
Beneficjentem tego działania są: 

1) Jednostki samorządu terytorialnego 
2) Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego 
3) Osoby prawne lub jednostki organizacyjne, nie posiadająca osobowości prawnej, 

działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 
gwarancjach wolności sumienia i wyznania  

4) Organizacje pozarządowe o statusie organizacji poŜytku publicznego w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, której cele statutowe są zbieŜne z celami działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 
Ostatecznymi beneficjentami są mieszkańcy miejscowości, naleŜących do gmin wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miejskich w wyłączaniem miast, liczących więcej niŜ 5.000 
mieszkańców. 
 
Realizacja powyŜszego działania ma na celu: 

• podniesienie standardu Ŝycia i pracy na wsi 
• podniesienie atrakcyjności turystycznej 
• wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
• zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 
• rozwój toŜsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

 
W ramach działania wspierane będą projekty, obejmujące przede wszystkim: 

• realizację inwestycji w zakresie modernizacji i wyposaŜenia obiektów, pełniących 
funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe 

• odnowę obiektów zabytkowych, charakterystycznych dla tradycji budownictwa 
wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele publiczne 

• modernizację przestrzeni publicznej na wsi 
• publiczną infrastrukturę przyczyniającą się do rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz 

działania związane z promocją regionu. 
 
Istotny element tego działania stanowi pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i 
stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości, związanych z miejscową 
specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. 
 
W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 jest mowa o tym, Ŝe wnioskodawca, będący gminą, dołącza do wniosku między innymi 
Plan Odnowy Miejscowości wraz z opisem planowanych do realizacji zadań, zawierający w 
szczególności: 
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− Charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja 
− Inwentaryzację zasobów słuŜących odnowie miejscowości 
− Ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja 
− Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną w okresie, co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy 
miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju 
miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. 

 
Nowelizacja w/w rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 2010 roku wprowadziła wymóg ujęcia w 
Planie dodatkowego elementu pod nazwą: 
 
„Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 
połoŜenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub 
budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego”. 
 
Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości spełnia powyŜsze wymagania. W ramach Planu 
opisane są zasoby miejscowości, wypracowana na forum zebrań wiejskich wizja rozwoju wsi 
oraz zestaw celów strategicznych wraz z priorytetami rozwoju. Niniejszy Plan wskazuje takŜe 
zgodność proponowanych działań ze strategią rozwoju zawartą w Strategii Rozwoju Gminy i 
Miasta Jastrowie. 
 
Niniejszy plan został przygotowany z udziałem mieszkańców miejscowości. Polegał on na: 

1) Spotkaniach Rady Sołeckiej, podczas których: 

• uzupełniono i zinterpretowano dane do części raportowej planu 

• oceniono posiadane zasoby oraz przygotowano propozycję analizy SWOT 

• przygotowano propozycję wizji rozwoju miejscowości 

• sporządzono zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 
aktywizujących społeczność, którą następnie uporządkowano w kolejności, 
wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju; dla kaŜdego przedsięwzięcia określono 
czas i koszty realizacji. 

2) Zebraniu Mieszkańców, które odbyło się w dniu  29.06.2010 roku. Uczestnicy spotkania 
zgłosili swoje uwagi, które były przegłosowywane, a te, które uzyskały akceptację 
większości, były na bieŜąco uwzględniane w treści planu. Dotyczyły one zarówno 
szczegółowego zakresu realizacji poszczególnych zadań, jak i kolejności. Ostateczna 
kolejność została przegłosowana. Plan został przyjęty na końcu spotkania. 

 
Za najwaŜniejsze dla miejscowości uznano realizację następujących zadań: 

− Projekt 1.1. Budowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kolonii  

− Projekt 1.2. Budowa placu zabaw we wsi 

− Projekt 1.3. Budowa boiska sportowego 

− Projekt 2.1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

− Projekt 2.2. Poprawa jakości drogi powiatowej 

− Projekt 3.1. Działalność kulturalno-rekreacyjna świetlicy wiejskiej  
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− Projekt 3.2. Organizacja rozgrywek tenisa stołowego  

 
Plan Odnowy Miejscowości został opracowany przy wsparciu konsultantów Fundacji 
„Partnerzy dla Samorządu” w Poznaniu. Koordynatorem prac ze strony Gminy był p. Ryszard 
Sarna. 
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1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNICA KOLONIA 

 
 
Plan Odnowy Miejscowości opracowany został dla miejscowości Brzeźnica Kolonia, 
administracyjnie przynaleŜącej do Gminy Jastrowie w powiecie złotowskim, w województwie 
wielkopolskim.  
 
Miejscowość Brzeźnica Kolonia jest miejscowością wiejską, zamieszkałą przez 215 osób 
(stan na koniec 2009 roku). Wobec tego konsultacje społeczne w pracach nad Planem 
odbywały się poprzez zebrania wiejskie, a waŜną rolę koordynacyjną i decyzyjną odgrywała 
Rada Sołecka. 
 
Plan przygotowano w związku z ubieganiem się Gminy Jastrowie o środki strukturalne na lata 
2007-2013. Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosków w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Odnowa i rozwój wsi. 
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2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI, W KTÓREJ 
BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA  

 
2.1. PołoŜenie, przynaleŜność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności 

 
2.1.1. PołoŜenie, przynaleŜność administracyjna 

 
Brzeźnica Kolonia – wieś połoŜona w województwie wielkopolskim, powiecie złotowskim, w 
Gminie Jastrowie, w odległości: Jastrowie – 14 km, Piła – 50 km, Wałcz – 40 km, Poznań – 
ok. 150 km. PołoŜenie miejscowości w Gminie przedstawia Rysunek 2.1. 

 
Rysunek 2.1. PołoŜenie miejscowości Brzeźnica Kolonia na terenie Gminy 

 

Brzeźnica 
Kolonia 
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Rysunek 2.2. Wjazd do miejscowości Brzeźnica Kolonia 
 

 
 
 

Rysunek 2.3. Zabudowa w miejscowości Brzeźnica Kolonia 
 

 
 

 



Plan Odnowy Miejscowości Brzeźnica Kolonia na lata 2010-2018, Gmina Jastrowie 
 
 

10 

2.1.2. Liczba ludności 
 
Brzeźnica Kolonia na koniec 2009 roku liczyła 215 mieszkańców. Kształtowanie się liczby 
mieszkańców w Brzeźnicy Kol. w ostatnich latach przedstawia Wykres. 
 

Wykres 2.1. Liczba ludności miejscowości Brzeźnica Kolonia w latach 2005-2009 
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2.1.3. Powierzchnia i zagospodarowanie przestrzenne  

 
Brzeźnica Kolonia jest miejscowością rozległą, zabudowaną na przestrzeni około 3 km. 
Budownictwo mieszkaniowe występuje wyłącznie w formie jednorodzinnej. 
Struktura uŜytkowania powierzchni miejscowości przedstawia się następująco: 

 
UŜytki Powierzchnia (ha) 

grunty orne 592 
uŜytki zielone (łąki i pastwiska) 215 
sady 6 
lasy 109 
grunty zadrzewione i zakrzewione 4 
tereny mieszkaniowe 15 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1 
wody płynące / jeziora 5 
rowy 26 
nieuŜytki 6 
grunty ogółem 979 

 
 
 



Plan Odnowy Miejscowości Brzeźnica Kolonia na lata 2010-2018, Gmina Jastrowie 
 
 

11 

 
 

2.2. Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń 
mających wpływ na powstanie układu przestrzennego  

 
O najdawniejszych formach osadnictwa w okolicy wsi Brzeźnica Kolonia świadczą 
znaleziska archeologiczne, dowodzące istnienia na tym terenie śladów osadnictwa kultury 
łuŜyckiej, okresu rzymskiego, w dalszej kolejności istnienia wczesnośredniowiecznego 
grodziska. 
 
W okolicy Brzeźnicy Kol. znajduje się zespół schronów, zbudowanych przez armię radziecką. 
W schronach do 1990 roku przechowywano głowice nuklearne. To ukryte w lesie mini 
miasteczko było samowystarczalne. Znajdowało się tam wszystko, co niezbędne dla 
normalnego funkcjonowania: budynek dowodzenia, koszarowe, hydrofornia, sklepy, kino i 
bloki mieszkalne. W tej elitarnej jednostce stacjonowało około 300 Ŝołnierzy oraz oficerowie 
z rodzinami.  
 
Po wyjeździe wojsk radzieckich oprócz typowych zabudowań, pozostały takŜe olbrzymie 
silosy po ruchomych wyrzutniach rakiet dalekiego zasięgu z głowicami atomowymi. Obiekty 
wojskowe zostały opuszczone w 1992 roku.  
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3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁU śĄCYCH ODNOWIE 

MIEJSCOWOŚCI 
 

 
 

3.1. Środowisko przyrodnicze 
 
Według podziału Polski J. Kondrackiego, Gmina Jastrowie połoŜona jest w podprowincji 
Pojezierza Południowobałtyckie, makroregionu Pojezierze Południowopomorskie z 
mezoregionami:  

• Pojezierze Szczecineckie, 
• Równina Wałecka, 
• Dolina Gwdy. 

 
3.1.1. Budowa geologiczna 

 
Gmina i Miasto Jastrowie połoŜone jest w obrębie jednostki geologiczno-strukturalnej zwanej 
Wałem Pomorsko-Kujawskim. Gminę Jastrowie moŜna podzielić na dwie części, biorąc pod 
uwagę ukształtowanie powierzchni: 

• część północną, o rzędnych od 130-160 m n.p.m., w której połoŜony jest najwyŜszy 
punkt w Gminie o rzędnej 166,7 m n.p.m., niedaleko miejscowości Sypniewo, 

• część południową, o rzędnych od 100-130 m n.p.m.  
 
Budowę geologiczną czwartorzędu wsi Brzeźnica Kolonia obrazują przedstawione poniŜej 
profile studzienne: 

• 0,0-0,3 m   gleba, 
• 0.3-1.0 m    piasek średni Ŝółty, 
• 1.0-2,0 m    glina szarozielona z częściami organicznymi, 
• 2.0-3,0 m   pospółka Ŝółta, 
• 3,0-4,0 m     glina brązowa, 
• 4,0-12,0 m   glina zwałowa stalowoszara, 
• 12,0-14,0 m   piasek drobny szary z odcieniem Ŝółtym, 
• 14,0-37,0 m   piaski róŜnych frakcji. 

 
 

3.1.2. Wody 
 
Zwierciadło wód podziemnych pierwszego poziomu naśladuje w złagodzonej formie 
ukształtowanie powierzchni terenu. Głębokość zalegania tego poziomu zaleŜy od 
geomorfologii, stropu pierwszej warstwy nieprzepuszczalnej, pór roku i pokrycia terenu. 
Czynniki te decydują takŜe o wahaniach I poziomu wodonośnego, jego jakości i moŜliwości 
wykorzystania. Ma on duŜe znaczenie dla rolnictwa i budownictwa. 
 
W strefie wysoczyznowej i na sandrze dominują zalegania I poziomu wód gruntowych od 5 
do 10 m pod powierzchnią terenu. Głębokości większe od 10 m, a nawet 20 m związane są ze 
strefami wzgórz morenowych. 
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Wody powierzchniowe: z badań WIOŚ ujętych w opracowaniu „Stan środowiska w 
Wielkopolsce w roku 2006” (Poznań 2007) wynika, Ŝe rzeka Płytnica przepływająca w 
pobliŜu miejscowości Brzeźnica Kolonia, posiada w końcowym etapie swego biegu III klasę 
czystości rzeki – określającą jakość wody jako wody zadowalającej jakości. 
 
 

3.1.3. Świat roślinny i zwierzęcy 
 
Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Złotowie, na dzień 1 stycznia 
2002 r. powierzchnia uŜytków rolnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie wynosiła 7.682 
ha, co stanowi 21,8% powierzchni Gminy. UŜytki leśne i grunty zadrzewione i zakrzewione 
zajmują 24.788 ha, tj. 70,2% powierzchni, grunty zabudowane i zurbanizowane 987 tj. 2,8%, 
wody 626 ha – 1,8%, a pozostałe tereny i nieuŜytki 1.228 ha tj. 3,4% powierzchni Gminy. 
 
Wieś Brzeźnica Kolonia ma co prawda typowo rolniczy charakter, okolice wsi stanowią 
głównie grunty rolne, jednak w niedalekiej odległości znajdują się kompleksy leśne 
Nadleśnictw Jastrowie, Płytnica, Wałcz, Okonek. 

Poszczególne siedliska w Nadleśnictwie Jastrowie stanowią głównie: 
1. Bór mieszany świeŜy – 58%, 
2. Bór świeŜy – 29%, 
3. Las mieszany świeŜy – 7%, 
4. Las świeŜy – 2,5%, 
5. Ols – 1,1%. 

 

Wybrane gatunki chronione roślin występujące na terenie Gminy: 
• Krzewy, krzewinki i rośliny zielne: bluszcz pospolity, sasanka łąkowa, grzybienie 

białe, grąŜel Ŝółty, storczyk szerokolistny, kocanki piaskowe, konwalie majowe, 
rosiczki, 

• Grzyby: szmaciak gałęzisty, sromotnik bezwstydny, piestrzenica infułowata, czarka, 
• Porosty: chrobotek. 

   
Wybrane gatunki zwierząt występujące na terenie Gminy: 

• Ssaki: sarna, dzik, lis, zając. Gatunki chronione to: jeŜ europejski, kret, wiewiórka 
pospolita, bóbr europejski, wydra, 

• Ptaki: gatunki objęte ochroną ścisłą: perkoz dwuczuby, łabędź niemy, gągoł, siewka 
rzeczna, Ŝuraw, sierpówka, kukułka, dudek, dzięcioły - wszystkie, gołębiarz, krogulec, 
przepiórka, siniak, turkawka, sowy – wszystkie, lelek, jerzyk, zimorodek. Dodatkowo 
dla nw. gatunków objętych ochroną ścisłą ustalono strefy ochrony ścisłej i częściowej: 
puchacz, bocian czarny, kania czarna, kania ruda i rybołów,  

• Ryby: węgorz, sandacz, lin, szczupak, karaś, karp, płoć, leszcz, ukleja, okoń, wzdręga, 
• Gady: stwierdzono występowanie Ŝółwia błotnego, jaszczurki zwinki, 
• Płazy: gatunki chronione: Ŝaba jeziorkowa, Ŝaba wodna, ropucha szara, traszka, 
• Bezkręgowce: świat tych zwierząt jest słabo poznany. Teren poprzecinany jest 

strumieniami, rzekami i innymi zbiornikami wodnymi, co sprzyja Ŝyciu i rozwojowi 
wielu gatunków owadów. Stwierdzono występowanie pazia królowej, biegacza 
złocistego. W wodach Ŝyją małŜe w tym skójka malarzy, występują róŜne gatunki 
ślimaków np. winniczek.  
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3.1.4. Obszary chronione 
 
Na terenie Gminy i Miasta Jastrowie znajdują się dwa rezerwaty przyrody, obszar 
chronionego krajobrazu, 10 pomników przyrody oraz 3 uŜytki ekologiczne. 
 
Wieś Brzeźnica Kolonia nie jest objęta Ŝadną formą ochrony przyrody. 
Kilka km od wsi Brzeźnica Kolonia, przy trasie Sypniewo – Szwecja, znajduje się Rezerwat 
Przyrody „Diabli Skok”. W planach Nadleśnictwa Jastrowie jest utworzenie Rezerwatu 
Przyrody „Dolina Rurzycy” w skład, którego wejdzie rzeka Rurzyca wraz z rynnowymi 
jeziorami polodowcowymi oraz okalające dolinę lasy. 
 
Trwają równieŜ prace nad utworzeniem na znacznej części powierzchni Gminy Jastrowie 
Parku Krajobrazowego o roboczej nazwie „Sandr Gwdy”. 
 
 

3.2. Atrakcje turystyczne 
 
Za główne atrakcje turystyczne wsi Brzeźnica Kolonia naleŜy uznać jej walory krajobrazowe 
i przyrodnicze. Bliskość kompleksów leśnych oraz licznych rzek i jezior sprawia, Ŝe 
Brzeźnica Kolonia moŜe być doskonałą bazą dla pieszych, rowerowych oraz wodnych 
szlaków turystycznych. 
 
Gmina Jastrowie pokryta jest siecią oznakowanych szlaków pieszych i rowerowych. Leśna 
ścieŜka rowerowa „Wokół Jastrowskich Jezior” liczy 18 km długości i tworzy pętle wokół 3 
polodowcowych jezior. ŚcieŜka wyposaŜona jest w tablice z mapami i opisami walorów 
przyrodniczych. 
 
Na terenie powiatu moŜna rozpocząć wędrówkę po ścieŜkach w kilku miejscach, dojeŜdŜając 
do oznakowanych szlaków asfaltowymi drogami. Celem takiej wyprawy jest przejazd wokół 
powiatu złotowskiego ścieŜkami rowerowymi wytyczonymi przez 5 okolicznych 
Nadleśnictw. Według opinii wielu doświadczonych cyklistów jest to najlepiej zaprojektowana 
i wykonana leśna ścieŜka rowerowa w województwie wielkopolskim. 
 
 

3.3. Środowisko kulturowe, zabytki 
 
W miejscowości Brzeźnica Kolonia nie znajdują się obiekty ujęte w ewidencji obiektów 
zabytkowych, ani w rejestrze zabytków. 
 
 

3.4. Gospodarka, rolnictwo 
 
W Urzędzie Miasta i Gminy Jastrowie zarejestrowanych jest kilka małych podmiotów 
gospodarczych z Brzeźnicy Kolonii. W większości są to firmy o profilu usługowo-
handlowym oraz duŜa pieczarkarnia. 
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Rysunek 3.1. Sklep w Brzeźnicy Kol. 
 

 
 

W sołectwie funkcjonują gospodarstwa rolne o wielkości: 
− 1 - 2 ha – 2 gospodarstwa, 
− 2 - 5 ha – 3 gospodarstwa, 
− 5 - 7 ha – 2 gospodarstwa, 
− 7 - 10 ha – 4 gospodarstwa, 
− 10 - 15 ha – 2 gospodarstwa, 
− pow. 15 ha – 13 gospodarstw. 

 
Podstawowe uprawy roślinne to zboŜa i ziemniaki. 
Inwentarz to przede wszystkim: bydło i trzoda chlewna. 

 
 

3.5. Infrastruktura techniczna 
 
Wodociągi – 100% zwodociągowania miejscowości (około 12 km sieci). 
 
Kanalizacja – brak – mieszkańcy wsi zmuszeni są do wykorzystywania zbiorników 
bezodpływowych. 
 
Gazyfikacja – brak. 
 
Telefonizacja – sieci TP S.A, istnieje zasięg wszystkich operatorów telefonii komórkowej. 
Dostęp do Internetu zapewnia sieć TP S.A. – usługa Neostrada. 
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Drogownictwo i komunikacja 
 
Brzeźnica Kolonia znajduje się przy drodze powiatowej. W odległości 14 km - w Jastrowiu 
zbiegają się drogi krajowe nr 11 i 22. Około 10 km na południe od Brzeźnicy Kol. przez 
miejscowość Szwecja biegnie droga krajowa nr 22. 
 
Wieś posiada połączenia PKS, m.in. do Wałcza, Jastrowia, Złotowa. 
 

Rysunek 3.2. Przystanek autobusowy w Brzeźnicy Kol. 
 

 
 

3.6. Infrastruktura społeczna 
 
 

3.6.1. Oświata i wychowanie 
 
W Brzeźnicy Kol. nie funkcjonuje szkoła ani przedszkole. Dzieci z Brzeźnicy Kolonii 
uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy oraz do Gimnazjum w Jastrowiu. 
 
 

3.6.2. Kultura i sport 
 
Działalność kulturalną w miejscowości Brzeźnica Kolonia prowadzi świetlica wiejska. Wieś 
nie posiada Ŝadnych obiektów sportowych. 
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Rysunek 3.3. Istniejący obiekt świetlicy wiejskiej 
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Codziennie w godz. 15-19 w świetlicy zajęcia prowadzi pracownik Domu Kultury. Dzieci i 
młodzieŜ w ofercie otrzymują m.in.:: 
- zajęcia kulturalne (plastyczne, teatralne, muzyczne) 
- zajęcia komputerowe, darmowy dostęp do Internetu 
- zajęcia kulinarne 
- zajęcia sportowe (tenis stołowy) 
- wycieczki. 
 
Poza tym organizowane są zajęcia dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, np. warsztaty 
teatralne dla dzieci, projekt „Zawód Reporter”, projekt „Równanie Szans”, itp. 
 
 

 
 

3.6.3. Ochrona zdrowia 
 
Mieszkańcy Brzeźnicy Kol. korzystają z opieki zdrowotnej zapewnianej przez Ośrodek 
Zdrowia zlokalizowany w Jastrowiu.  
 

 
3.6.4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 

 
Nad bezpieczeństwem publicznym Brzeźnicy Kol. czuwa Posterunek Policji w Jastrowiu 
(formalnie podporządkowany Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie).  
 
Ochronę przeciwpoŜarową na terenie Brzeźnicy Kol. zapewnia Ochotnicza StraŜ PoŜarna z  
Sypniewa i Jastrowia 
 
 

3.6.5. Miejsca noclegowe 
 
Brak jest oficjalnych informacji o istnieniu w Brzeźnicy Kol. gospodarstw agroturystycznych, 
czy teŜ innej bazy noclegowej. 
 
 

3.7. Działające organizacje 
 
O stworzenie jak najlepszych warunków do spędzania wolnego czasu oraz o integrację 
mieszkańców dba Koło Gospodyń Wiejskich.  
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4. OCENA ZASOBÓW MIEJSCOWO ŚCI BRZEŹNICA 
KOLONIA 

 
 
Dla oceny zasobów Miejscowości Brzeźnica Kolonia niezbędne stało się pogrupowanie 
poszczególnych zasobów i ocena ich pod kątem znaczenia dla wsi. Synteza oceny znalazła się 
w Tabeli 3.1. 
 

Tabela 3.1. Ocena zasobów miejscowości Brzeźnica Kolonia 

Rodzaj zasobu Brak 

Jest o 
znaczeniu 
małym/ 
średnim 

Jest o 
znaczeniu 
duŜym 

Środowisko przyrodnicze 

• walory krajobrazu 

• walory świata roślinnego 

• walory świata zwierzęcego 

• wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) 

• gleby 

• surowce mineralne 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

Środowisko kulturowe 

• walory architektury wiejskiej i osobliwości 

kulturowe 

• walory zagospodarowania przestrzennego 

• zabytki 

• zespoły artystyczne 

 

x 

 

 

x  

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

Dziedzictwo religijne i historyczne 

• miejsca, osoby i przedmioty kultu 

• święta, odpusty, pielgrzymki 

• tradycje, obrzędy, gwara 

• legendy, podania i fakty historyczne 

• waŜne postacie historyczne 

• specyficzne nazwy 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

  

Obiekty i tereny 

• działki pod zabudowę mieszkaniową 

 

x 
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• działki pod domy letniskowe 

• działki pod zakłady usługowe i przemysł 

• pustostany mieszkaniowe, magazynowe i 

poprzemysłowe 

• tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (spichlerze, 

kuźnie, młyny) 

• place i miejsca publicznych spotkań (świetlica, plac) 

• miejsca sportu i rekreacji 

x 

x 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

Gospodarka, rolnictwo 

• specyficzne produkty (pieczarki, miód) 

• znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

Sąsiedzi i przyjezdni 

• korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duŜe miasto, 

arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) 

• ruch tranzytowy 

• przyjezdni stali i sezonowi 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

Instytucje 

• placówki opieki społecznej 

• szkoły 

• dom kultury (świetlica) 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Ludzie, organizacje społeczne 

• OSP 

• KGW 

• Stowarzyszenia 

• Darczyńcy i sponsorzy 

 

x 

 

x  

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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5. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI BRZE ŹNICY KOL. – 
JACY JESTEŚMY? 

 
 
W Tabeli 4.1. zostały zgromadzone informacje na temat Miejscowości Brzeźnica Kolonia. 
Opisane zostały cechy charakterystyczne wsi, jej funkcje, baza materialna, sposób 
zorganizowania mieszkańców oraz inne fakty, definiujące miejsce Brzeźnicy Kol. w systemie 
osadniczym Gminy Jastrowie. 
 

Tabela 4.1. Opis miejscowości Brzeźnica Kolonia 

Wyszczególnienie Opis 

Co ją wyróŜnia? 
Niewielka wieś, o mocno rozproszonej zabudowie. W 
pobliŜu ciekawe obiekty powojskowe. 

Jakie pełni funkcje? Wieś pełni w funkcje rolnicze oraz mieszkaniowe. 

Kim są mieszkańcy? 
PrzewaŜnie mieszkańcy rdzenni. MłodzieŜ często 
opuszcza miejscowość i migruje za pracą. 

Co daje utrzymanie? 

Praca na roli we własnych gospodarstwach, w 
lokalnym przedsiębiorstwie – pieczarkarni oraz praca 
poza miejscowością. Istotnym źródłem dochodów 
mieszkańców są takŜe renty i emerytury. 

Jak zorganizowani są mieszkańcy? 
Mieszkańcy dobrze zintegrowani. Na wsi pręŜnie 
działa Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
świetlica wiejska. 

W jaki sposób rozwiązują problemy? 

Wspólnymi siłami poprzez zebrania wiejskie oraz w 
mniejszych zespołach. Obserwowane jest duŜe 
zaangaŜowanie mieszkańców, aby wspólnie 
rozwiązywać problemy. Wieś „aktywna”! 

Jaki wygląd ma nasza wieś? 
Zabudowa w większości poniemiecka. Wieś wygląda 
schludnie, większość właścicieli dba o swoje posesje. 
Wieś ma układ mocno rozproszony. 

Jakie obyczaje i tradycje są u nas 
pielęgnowane i rozwijane? 

Kultywowane są tradycje rodzinne i ludowe oraz 
związane z kultem religijnym. Organizowane są róŜne 
imprezy lokalne: doŜynki, festyny, zabawy, itp.  

Jak wyglądają mieszkania i obejścia? Coraz bardziej estetyczne. 

Jaki jest stan otoczenia i środowiska? 

Ze względu na brak zakładów przemysłowych 
powietrze jest stosunkowo czyste. Problemem jest 
brak kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni oraz 
niska emisja (brak gazyfikacji). 

Jakie jest rolnictwo? 
Średniej wielkości gospodarstwa rodzinne, które 
mieszkańcy ciągle modernizują, równieŜ przy uŜyciu 
funduszy strukturalnych. Rolnictwo pręŜne. 

Jakie są powiązania komunikacyjne? 
Przez wieś przebiega droga powiatowa (stan zły). 
Wieś posiada połączenia PKS, m.in. do Wałcza, 
Jastrowia, Złotowa. 

Co proponujemy dzieciom 
i młodzieŜy? 

Miejscem wspólnych spotkań jest przede wszystkim 
świetlica wiejska. Codziennie w godz. 15-19 w 
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świetlicy zajęcia prowadzi pracownik domu Kultury. 
Dzieci i młodzieŜ w ofercie otrzymują m.in.:: 
- zajęcia kulturalne (plastyczne, teatralne) 
- zajęcia komputerowe, darmowy dostęp do Internetu 
- zajęcia kulinarne 
- zajęcia sportowe (tenis stołowy) 
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6. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWO ŚCI 
BRZEŹNICA KOLONIA– ANALIZA SWOT 

 
 
PoniŜej, w Tabeli 5.1., zostały podsumowane silne i słabe strony Brzeźnicy Kol. oraz szanse 
i zagroŜenia. 
 

Tabela 5.1. Analiza SWOT miejscowości Brzeźnica Kolonia 

 
Silne strony 

 
� DuŜa aktywność społeczna 

mieszkańców 
� Szeroka działalność kulturalna dla 

dzieci i młodzieŜy 
� Czyste środowisko 
� Wzrastająca estetyka posesji i całej 

miejscowości 
 

 

 
Słabe strony 

 
� Brak kanalizacji 

sanitarnej/oczyszczalni 
przydomowych 

� Zły stan techniczny świetlicy 
wiejskiej 

� Brak gazu sieciowego 
� Zły stan dróg 
� Niskie dochody mieszkańców 
� Brak lokalnych miejsc pracy, przede 

wszystkim dla kobiet 
 

 
Szanse 

 
� Dobra współpraca społeczności na 

rzecz rozwiązywania problemów 
lokalnych 

� MoŜliwość pozyskania zewnętrznych 
środków finansowych 

� Rozwój turystyki w skali makro 
� Moda na „agroturystykę” 

 
 
 
 

 
ZagroŜenia 

 
� Wyjazdy ludzi młodych do 

większych ośrodków oraz za granicę 
(emigracja zarobkowa) 

� Ukryte bezrobocie agrarne 
� Zwiększenie bezrobocia w skali 

makro 
� Słaba koniunktura w rolnictwie 
� Bierna postawa mieszkańców 
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7. WIZJA ROZWOJU WSI – NASZA MIEJSCOWO ŚĆ ZA 8 
LAT 

 
 
Wizja rozwoju określa, jaki powinien być wizerunek wsi w perspektywie następnych lat i 
jakie są priorytety Grupy Odnowy Miejscowości na rzecz zaspakajania potrzeb wsi. 
Wyznacza rolę, jaką ma ona pełnić w dąŜeniu do najbardziej poŜądanego rozwoju wsi, w 
oparciu o posiadane zasoby i z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. 
 
Na podstawie analizy mocnych i słabych stron, opierając się na najczęściej wymienianych 
atutach wsi, Grupa Odnowy Miejscowości Brzeźnica Kolonia sformułowała wizję, która 
będzie wytyczała kierunek i sposób działania grupy na najbliŜsze 8 lat.  
 
 

Brzeźnica Kolonia: 
- wieś wyposaŜona w pełną infrastruktur ę techniczną i 
rozwiniętą bazę sportowo-rekreacyjną wraz z piękną 
świetlicą, a jej mieszkańcy zintegrowani i aktywnie 
włączający się w Ŝycie lokalnej wspólnoty. 

 
 
 
WIZJA STANU DOCELOWEGO – JAKA MA BYĆ BRZEŹNICA KOLONIA ZA KILKA 
LAT? 
 
Mieszkańcy Miejscowości Brzeźnica Kolonia zostali poproszeni o określenie stanu 
docelowego wsi. Odpowiedzi zostały podsumowane w poniŜszej tabeli. 
 

Tabela 7.1. Wizja stanu docelowego miejscowości Brzeźnica Kolonia 

Wyszczególnienie Opis 

Co ma ją wyróŜniać? 
Estetyczny wygląd, ład, porządek, duŜo zieleni. 
Spokój i ład, brak przestępstw, zintegrowanie i duŜe 
zaangaŜowanie mieszkańców 

Jakie ma pełnić funkcje? 

Wieś ma nadal pełnić przede wszystkim funkcję 
mieszkaniową. Powinny być w niej dostępne usługi 
dla mieszkańców, co zapewni nowe miejsca pracy na 
lokalnym rynku. 

Kim mają być mieszkańcy? 

Ludźmi zintegrowanymi, dumnymi ze swej 
miejscowości. Mieszkańcy Brzeźnicy Kol. mają być 
ludźmi spokojnymi, dbającymi o porządek, 
zaangaŜowanymi w sprawy lokalne. 

Co ma dać utrzymanie? 
Lokalna prywatna przedsiębiorczość, nowoczesne 
rolnictwo oraz usługi. 

W jaki sposób zorganizowana ma być 
wieś i mieszkańcy? 

Jeszcze większa część mieszkańców ma być 
zaangaŜowana w Ŝycie wsi, głównie poprzez 
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działalność w ramach KGW i udzielanie się w 
pracach świetlicy wiejskiej. 

W jaki sposób mają być rozwiązywane 
problemy? 

NajwaŜniejsze problemy mają być rozwiązywane 
wspólnie poprzez zebrania Rady Sołeckiej oraz 
zebrania i narady mieszkańców. WaŜny będzie dobry 
kontakt z władzami Gminy. 

Jak ma wyglądać nasza wieś? 
Wieś ma być ładna, zadbana, czysta i spokojna, w 
pełni wyposaŜona w infrastrukturę techniczną oraz 
świetlicę i boisko. 

Jakie obyczaje i tradycje mają być u 
nas pielęgnowane i rozwijane? 

Kultywowanie tradycji dotychczas pielęgnowanych. 

Jak mają wyglądać mieszkania 
i obejścia? 

Schludne i czyste, wyposaŜone w nowoczesne media 
infrastrukturalne. 

Jaki ma być stan otoczenia 
i środowiska? 

Jeszcze korzystniejszy niŜ obecnie – konieczna 
budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. 
Istotna dla polepszania stanu środowiska byłaby 
budowa sieci gazowej. 

Jakie ma być rolnictwo? 
Zmodernizowane i dostosowane do wymogów 
unijnych, wysokotowarowe i dochodowe. 

Jakie mają być powiązania 
komunikacyjne? 

Zachowanie obecnych połączeń komunikacji 
publicznej będzie wystarczające. Niezbędna jest 
poprawa stanu dróg. 

Co zaproponujemy dzieciom 
i młodzieŜy? 

Zachowanie stanu obecnego zajęć będzie 
wystarczające, lecz ze względu na zły stan obiektu 
świetlicy wiejskiej, wskazana jest przede wszystkim 
budowa nowego lokalu świetlicy wiejskiej. 
Niezbędne jest równieŜ stworzenie boiska sportowego 
oraz placu zabaw w miejscowości. 
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8. OPIS PLANOWANYCH ZADA Ń INWESTYCYJNYCH I 
PRZEDSIĘWZI ĘĆ AKTYWIZUJ ĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ 

LOKALN Ą 
 

8.1. Specyfikacja celów rozwojowych 
 
W rezultacie prac przeprowadzonych na zebraniu wiejskim oraz na spotkaniu Grupy Odnowy 
Miejscowości, wypracowano 3 cele strategiczne odnowy miejscowości Brzeźnica Kolonia. 
Cele strategiczne sformułowano następująco: 
 

1. Rozwój infrastruktury społecznej 
 

2. Rozwój infrastruktury technicznej 
 

3. Integracja mieszkańców 
 

 
Przyjęte cele mają za zadanie zaspokoić aspiracje wsi i przynieść poprawę stanu Ŝycia 
mieszkańców. Nawiązują one teŜ bezpośrednio do wypracowanej wizji, w której główny 
nacisk połoŜono na rozwój społeczny wsi oraz poprawę jej wizerunku. 
 
Uzasadnienie wyboru powyŜszych celów jest następujące: 
 

Cel strategiczny 1 

Rozwój infrastruktury społecznej 

 
Jednym z narastających problemów mieszkańców miejscowości Brzeźnica Kolonia jest 
pogarszający się stan bazy kulturalno-rekreacyjnej. Niska atrakcyjność obiektu świetlicy 
wiejskiej sprawia, Ŝe trudniej przyciągnąć dzieci i młodzieŜ oraz utrzymać wysoki stopień 
integracji lokalnej społeczności, w duŜym stopniu utrudniona jest teŜ działalność lokalnych 
organizacji, wspólne obchodzenie róŜnego rodzaju świąt i obrzędów, wynikających z tradycji. 
 
W ramach przyjętego celu strategicznego planowana jest realizacja 3 przedsięwzięć: 
 
 

Projekt 1.1. Budowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kolonii  
 
Realizacja projektu: 2010-2011 r. 
Łączny koszt projektu: ok. 600,000 (budŜet gminy, PROW) 
Cel realizacji projektu:  zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie bazy 

infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej, integracja 
społeczności lokalnej 

 
Opis i uzasadnienie projektu w części dalszej opracowania, zob. pkt. 8.3. 
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Projekt 1.2. Budowa placu zabaw we wsi 
 
Realizacja projektu: 2013 r. 
Łączny koszt projektu: 25.000 zł (budŜet Gminy) 
Cel realizacji projektu:  zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie bazy 

infrastruktury społecznej, integracja społeczności 
miejscowości 

 
 
 

Projekt 1.3. Budowa boiska sportowego 
 
Realizacja projektu: 2016-2018 r. 
Łączny koszt projektu: 200.000 zł (budŜet Gminy, wspólna praca mieszkańców) 
Cel realizacji projektu:  zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie bazy 

infrastruktury sportowej, integracja społeczności 
miejscowości 

 
 

 

Cel strategiczny 2 

Rozwój infrastruktury technicznej 

 
Aby zapewnić mieszkańcom dobre warunki Ŝycia, naleŜy dostarczyć im moŜliwie najszerszy 
zakres mediów, zaliczanych do infrastruktury technicznej. Pełna infrastruktura techniczna 
oznacza podłączenie gospodarstwa domowego do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
energetycznej, telekomunikacyjnej, czy teŜ gęstą i o dobrej jakości sieć dróg. Pod tym 
pojęciem kryje się takŜe całkowite rozwiązanie kwestii odpadów stałych (odbiór, segregacja, 
utylizacja), czy teŜ dostęp do sieci internetowej. Tylko pełne podłączenie mediów jest w 
stanie zapewnić mieszkańcom miejscowości Ŝycie i rozwój na odpowiednim poziomie. 
 
Pełne wyposaŜenie miejscowości w infrastrukturę techniczną to obecnie nie tylko jeden 
z podstawowych wymogów cywilizacyjnych, ale takŜe kluczowy warunek prowadzenia 
działalności gospodarczej. Ewentualne inwestycje na terenie Gminy przez zewnętrzne 
podmioty gospodarcze nie będą realne bez stworzenia dla nich odpowiednich warunków, 
przede wszystkim w sferze infrastruktury. 
 
NaleŜy podkreślić równieŜ, Ŝe obecnie inwestycje w dziedzinie infrastruktury technicznej 
oznaczają poprawę stanu środowiska naturalnego, a więc Ŝycie w bardziej przyjaznym 
i zdrowym otoczeniu, co w oczywisty sposób wpływa na zwiększenie atrakcyjności danego 
terenu dla potencjalnych nowych mieszkańców i turystów. 
 
Dla mieszkańców wsi Brzeźnica Kolonia podstawowe znaczenie ma rozwiązanie problemu 
oczyszczania ścieków, poprzez budowę oczyszczalni przyzagrodowych. Przedsięwzięcie to 
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jest kosztowne, lecz jego realizacja znacznie podniesie standard Ŝycia na wsi. Innym 
powaŜnym problemem jest zły stan dróg w miejscowości. 
 
W ramach tego celu strategicznego zaproponowano 2 przedsięwzięcia: 
 
 

Projekt 2.1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
 
Realizacja projektu: 2010-2018 
Łączny koszt projektu:  do oszacowania (budŜet Gminy, mieszkańcy) 
Cel realizacji projektu:  podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców, wzrost 

atrakcyjności inwestycyjnej, ochrona środowiska 
 
 
 

Projekt 2.2. Poprawa jakości drogi powiatowej 
 
Realizacja projektu: 2012-2013 
Łączny koszt projektu: 1.000.000 zł (budŜet Powiatu) 
Cel realizacji projektu:  podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców, poprawa 

bezpieczeństwa drogowego 
 
 
 

Cel strategiczny 3 

Integracja mieszkańców 

 
W ramach przyjętego celu strategicznego planowana jest realizacja przedsięwzięć: 
 
 

Projekt 3.1. Działalność kulturalno-rekreacyjna świetlicy wiejskiej  
 
 
Realizacja projektu: 2010-2018 
Łączny koszt projektu: około 20.000 zł rocznie (budŜet Gminy, sponsorzy, PROW) 
Cel realizacji projektu:  zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie dostępu do kultury 

i rekreacji, integracja lokalnej społeczności 
 
 

Projekt 3.2. Organizacja rozgrywek tenisa stołowego  
 
Realizacja projektu: 2010-2018 
Łączny koszt projektu: około 5.000 zł rocznie (budŜet Gminy, PROW, sponsorzy, 

mieszkańcy) 
Cel realizacji projektu:  integracja społeczności lokalnej, promocja zdrowego trybu Ŝycia 
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Struktura Planu Odnowy Miejscowości Brzeźnica Kolonia przedstawiona została na Rysunku 
8.1. 

 
Rysunek 8.1. Schemat Planu Odnowy Miejscowości Brzeźnica Kolonia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Hierarchizacja przedsięwzięć Planu Odnowy Miejscowości 
 
Wymogiem formalnym, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
jest przedstawienie w Planie Odnowy Miejscowości „planowanych zadań inwestycyjnych i 
przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia 
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów 
rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji”. 
 
W trakcie spotkania na zebraniu wiejskim najpierw spisano proponowane do realizacji 
zadania w kolejności wynikającej ze składanych propozycji.  
 
Następnie uszeregowano je w kolejności zamierzonej realizacji. Zgodzono się, Ŝe najbardziej 
obiektywnym priorytetem będzie niezaleŜna opinia uczestników spotkania, czyli ich zdanie, 
które zadania są najwaŜniejsze z punktu widzenia rozwoju miejscowości, a których wdraŜanie 
moŜe być nieco odsunięte w czasie.  
Uczyniono to poprzez głosowanie – uczestnicy proponowali nadanie odpowiednich 
priorytetów poszczególnym zadaniom. 
 
Następnie wspólnie, w trakcie dyskusji, określono lata realizacji poszczególnych zadań. W 
tym miejscu lista została skorygowana o zapisy budŜetu i wieloletniego planu inwestycyjnego 
Gminy, w którym część zadań została juŜ konkretnie zaplanowana oraz o perspektywy 
pozyskania przez Gminę środków pomocowych na dofinansowanie realizacji części 
przedsięwzięć. 
 

1. Rozwój 
infrastruktury 

spolecznej 

2. Rozwój 
infrastruktury 

technicznej 

1.1. Budowa świetlicy 
wiejskiej w Brzeźnicy 

Kolonii  

2.1. Budowa 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

1.2. Budowa placu zabaw 
we wsi 

1.3. Budowa boiska 
sportowego 

2.2. Poprawa jakości 
drogi powiatowej 

3. Integracja 
mieszkańców 

3.1. Działalność 
kulturalno-rekreacyjna 
świetlicy wiejskiej 

 

3.2. Organizacja 
rozgrywek tenisa 

stołowego 
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Z powyŜszego wynika, Ŝe przyjętymi priorytetami, którymi kierowano się przy ustalaniu 
kolejności zadań, były: 

� opinia mieszkańców co do waŜności poszczególnych zadań z punktu widzenia 
rozwoju miejscowości, 

� zapisy budŜetu i wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy, 
� perspektywy pozyskania środków pomocowych na dofinansowanie realizacji części 

przedsięwzięć. 
 
Ostateczna kolejność zadań jest następująca (wg priorytetów – I – najwyŜszy, II- średni, III – 
najniŜszy): 
 
 
PRIORYTET I 

Projekt 1.1. Budowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kolonii  

Projekt 2.1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

PRIORYTET II 

Projekt 1.3. Budowa boiska sportowego 

Projekt 2.2. Poprawa jakości drogi powiatowej 

Projekt 3.1. Działalność kulturalno-rekreacyjna świetlicy wiejskiej  

 

PRIORYTET III 

Projekt 1.2. Budowa placu zabaw we wsi 

Projekt 3.2. Organizacja rozgrywek tenisa stołowego  

 

 
8.3. Opis projektu uwzględniającego finansowanie w ramach PROW 

 
Aby zrealizować cel strategiczny 1. „Rozwój infrastruktury spolecznej”, Gmina Jastrowie 
zamierza wystąpić o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i 
zrealizować Projekt: „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kolonii”. Projekt ten 
w pełni realizuje zakładane we wspomnianym Działaniu PROW cele i mieści się w 
zdefiniowanym zakresie wsparcia. Rysunek 3.3 niniejszego opracowania przedstawia obecnie 
istniejącą świetlice wiejską w Brzeźnicy Kol. Po realizacji budowy nowego obiektu, obecna 
świetlica będzie pełniła inne funkcje. 
 
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Działka nr 242 zlokalizowana w m. Brzeźnica Kolonia przy drodze gminnej (gruntowej). 
Działka dotychczas była uŜytkowana jako boisko. 
W bezpośrednim sąsiedztwie działki zabudowa wiejska jednorodzinna. 
 
OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
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Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, na terenie działki nr 242 zaprojektowano świetlicę 
wiejską wraz z infrastrukturą techniczną. 
Projektowany budynek parterowy niepodpiwniczny z dachem stromym wielopołaciowym z 
główną kalenicą równoległą do drogi gminnej. Funkcja obiektu: sala wielofunkcyjna, sala 
komputerowa, p. gospodarcze, zaplecze kuchenne, sanitariaty. 
Zaplecze kuchenne przeznaczone tylko do podgrzewania gotowych posiłków 
przygotowanych i dostarczanych z zewnątrz. 
Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
 
Wykaz pomieszczeń świetlicy:  
 

Nr 
pomieszcze

nia 
Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki 

Powierzchnia 
(m2) 

1 WIATROŁAP  P. CERAMICZNE 12,20 
2 P.GOSPODARCZE PCV 8,90 
3 SALA KOMPUTEROWA  PCV  30,40 
4 SALA WIELOFUNKCYJNA PCV 120,80 
5 P.GOSPODARCZE PCV 4,40 
6 ZAPLECZE KUCHENNE P.CERAMICZNE 7,50 
7 WC DAMSKI I O.NIEP. P.CERAMICZNE 5,40 
8 WC MĘSKI P.CERAMICZNE 8,50 
9 KOMUNIKACJA P.CERAMICZNE 1,80 
                                                

RAZEM  
199,90m2 

 
DANE BUDYNKU  
 
Powierzchnia zabudowy :    250,10m2 

Powierzchnia uŜytkowa :    199,90m2  
Kubatura:                            1.145,00m3 

 
WyposaŜenie w instalacje : 
- wentylacji grawitacyjnej 
- instalacja wodociągowa 
- instalacja kanalizacyjna 
- instalacja c.w.u. 
- instalacja elektryczna 
- ogrzewanie (elektryczne) 
- klimatyzacja (sala wielofunkcyjna oraz sala komputerowa) 
- komputerowa. 
 
 
Uzasadnienie projektu „ Budowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kol.” 
 
Realizacja projektu jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy od dawna 
domagają się powstania nowego obiektu świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kol. Istniejący 
obiekt nie spełnia standardów, koniecznych dla całorocznego korzystania i organizowania 
spotkań o charakterze rekreacyjnym, czy kulturalnym. Remont obiektu pozwoli przede 
wszystkim: 



Plan Odnowy Miejscowości Brzeźnica Kolonia na lata 2010-2018, Gmina Jastrowie 
 
 

32 

• Stworzyć miejsce do spotkań, uroczystości, pokazów, kursów i czynnego wypoczynku 
mieszkańców, organizowania zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieŜy, 

• Stworzyć siedziby dla organizacji pozarządowych z terenu sołectwa, 
• Poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieŜy 
• Zwiększyć stopień integracji mieszkańców, 
• Poprawić wizerunek miejscowości. 
 
Koszty realizacji projektu 
 
Prace związane z realizacją projektu zaplanowano na rok 2010 i 2011. 
 

Tabela 8.1. Koszty realizacji prac budowlanych projektu  
 

Wyszczególnienie Wartość robót 
netto zł 

Wartość robót 
brutto zł 

  

� Roboty ogólnobudowlane, sanitarne i C.O. 450000 549000 

� Roboty elektryczne 41000 50029 

Razem wartość projektu  491.000 599.022 
 
 
Gmina będzie się ubiegała o wsparcie realizacji niniejszego projektu z funduszy 
unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Leader, 
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. 
 
Wnioskowana kwota wsparcia wyniesie 99.000 zł, zaś pozostałe koszty zostaną 
poniesione z budŜetu Gminy Jastrowie. 
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9.  OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O 
SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA 

POTRZEB MIESZKA ŃCÓW  
 
Nowelizacja w/w rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 2010 roku wprowadziła wymóg ujęcia w 
Planie dodatkowego elementu pod nazwą: 
 
„Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 
połoŜenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub 
budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego”. 
 
W przypadku miejscowości Brzeźnica Kolonia obszarami o szczególnym znaczeniu dla 
społeczności lokalnej jest: 

• obiekt obecnej świetlicy wiejskiej, 
• utwardzony plac przed sklepem. 

 
Oba te miejsca, znajdują się obok siebie, w centrum rozproszonej miejscowości Brzeźnica 
Kolonia. Dobrze słuŜą one integracji lokalnej społeczności i są chętnie odwiedzane przez 
mieszkańców Brzeźnicy Kol. 
 
Świetlica wiejska to miejsce organizacji imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, kół 
zainteresowań, szczególnie dla dzieci i młodzieŜy. 
Plac przed sklepem to miejsce, w którym odbywają się imprezy sołeckie, festyny, itp.  
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10. ZGODNOŚĆ PLANU ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI 
BRZEŹNICA KOLONIA ZE STRATEGI Ą ROZWOJU 

GMINY 
 
 
W grudniu 2000 roku Rada Miejska Gminy Jastrowie przyjęła Strategię Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Gminy i Miasta Jastrowie. Dokument ten jest przemyślanym, 
uporządkowanym planem rozwoju Gminy. Sformułowana w trakcie opracowywania Strategii 
misja rozwoju Gminy ma następujące brzmienie: 

 
Jastrowie 

Gmina zasobna i bezpieczna, 
z wykształconym społeczeństwem 

i przyjaznym środowiskiem naturalnym 
o walorach sprzyjających rozwojowi róŜnych form turystyki. 
Obszar zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego opartego na 

małej i średniej przedsiębiorczości. 
 
 
Misja wskazuje jedynie najwaŜniejsze wartości, istotne dla mieszkańców Gminy Jastrowie u 
progu XXI wieku. Ich realizacja będzie się odbywała w ramach obszarów, które nazwano 
obszarami strategicznymi. 
 
Są to: 
 
GOSPODARKA 
 
Wykorzystanie połoŜenia dla pozyskania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy przy 
jednoczesnym wspieraniu istniejących małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Gminy 
jest priorytetem gospodarczym. 
 
PRZESTRZEŃ 
 
Priorytetem w obszarze przestrzeni jest rozwój terenów o funkcjach proturystycznych w 
oparciu o walory przyrodnicze i połoŜenie geograficzne przy wspierających działaniach na 
rzecz współpracy z sąsiednimi gminami i powiatami graniczącymi z Powiatem Złotowskim 
oraz rewitalizacja obszarów rolnych. 
 
SPOŁECZNOŚĆ 
 
Priorytetem w tym obszarze jest tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju 
edukacyjnego społeczności Gminy, przy działaniach wspierających rozwój przedsiębiorczości 
i rewitalizację obszarów popegeerowskich oraz działania w zakresie rozwoju kultury i sportu 
masowego. 
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EKOLOGIA 
 
Ochrona powietrza poprzez rozbudowę sieci gazowniczej i ochrona wód poprzez dalsze 
inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej są priorytetem ekologicznym Gminy i Miasta 
Jastrowie. Ponadto przy udziale społeczności Powiatu Złotowskiego istotnym jest działanie 
na rzecz pełnej segregacji i utylizacji odpadów stałych. 
 
INFRASTRUKTURA 
 
Priorytetem jest poprawa stanu dróg i usprawnienie połączeń wewnętrznych przy 
jednoczesnym działaniu na rzecz poprawy stanu technicznego obiektów uŜyteczności 
publicznej i infrastruktury komunalnej. 
 
 
Przedstawione w niniejszym opracowaniu projekty w pełni wpisują się w strategię rozwoju 
Gminy. Kompatybilność projektową przedstawia Tabela 10.1. 
 
 

Tabela 10.1. Zgodność projektów Planu Odnowy Miejscowości Brzeźnica Kolonia ze 
Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy i Miasta Jastrowie 

Cele strategiczne Gminy Projekty w ramach POM Brzeźnica 
Kolonia 

INFRASTRUKTURA 
 

Projekt 2.1. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
Projekt 2.2. Poprawa jakości drogi 
powiatowej 
 

PRZESTRZEŃ 
 

Projekt 1.3. Budowa boiska sportowego 
Projekt 2.2. Poprawa jakości drogi 
powiatowej 

SPOŁECZNOŚĆ 
 

Projekt 1.1. Budowa świetlicy wiejskiej w 
Brzeźnicy Kolonii  
Projekt 1.2. Budowa placu zabaw we wsi 
Projekt 1.3. Budowa boiska sportowego 
Projekt 3.1. Działalność kulturalno-
rekreacyjna świetlicy wiejskiej  
Projekt 3.2. Organizacja rozgrywek tenisa 
stołowego  

EKOLOGIA 
 

Projekt 2.1. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

GOSPODARKA 
 

Projekt 2.1. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
Projekt 2.2. Poprawa jakości drogi 
powiatowej 
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11. WDRAśANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI 
 
 
System wdraŜania Planu Odnowy Miejscowości jest realizowany w oparciu o system 
wdraŜania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa 
członkowskie – beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy 
strukturalnych, obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały 
określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r.  
 
Poszczególne projekty będą wdraŜane w oparciu o zasady wydatkowania środków według 
źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza 
konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad 
wykorzystania danych środków finansowych. 
 
Funkcję podmiotu koordynującego realizację Planu będzie pełnił specjalnie powołany zespół 
osób, w skład którego wejdą: 
• Pracownik merytoryczny Urzędu Gminy i Miasta 
• Sołtys 
• Radny. 

 
Zakres zadań zespołu obejmuje między innymi: 
• ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu 
• zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi 

wyŜszego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad 
konkurencji, ochrony środowiska, jak teŜ zagwarantowanie przestrzegania zasad 
zawierania kontraktów publicznych 

• zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdraŜania oraz 
przebiegu realizacji projektów w ramach Planu 

• zapewnienie przygotowania i wdroŜenia planu działań w zakresie informacji i promocji 
Planu 

• przygotowanie rocznych raportów na temat wdraŜania Planu, zbieranie informacji do 
rocznego raportu o nieprawidłowościach 

• dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu. 
 
Do właściwej oceny Planu, Instytucja Zarządzająca moŜe tworzyć grupy robocze, korzystać 
z opinii niezaleŜnych ekspertów lub usług innych instytucji. 
 
Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu jako instytucja wdraŜająca Plan jest odpowiedzialny za: 
• sporządzanie i składanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie przedsięwzięć, 

ujętych w niniejszym Planie 
• pomoc w ewentualnym składaniu wniosków aplikacyjnych przez podmioty, działające 

na terenie miejscowości 
• ewentualne monitorowanie wdraŜania poszczególnych projektów 
• zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów. 
 
W realizacji Planu Urząd powinien oczywiście na bieŜąco, aktywnie współpracować z Radą 
Sołecką. 
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12. MONITOROWANIE, OCENA, AKTUALIZACJA I 
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

 
12.1. System monitorowania Planu 

 
Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu posiada Rada 
Miejska. Współpracuje ona z Instytucją Zarządzającą oraz z Radą Sołecką. Jej główną rolą 
będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne 
interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji 
z realizacji zadania. 

 
12.2. Sposoby oceny i aktualizacji Planu 

 
Skuteczność Planu będzie poddawana bieŜącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Radę 
Gminy i Miasta przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności 
wdraŜanych projektów, określonych w poszczególnych programach operacyjnych. 
 
Z procesem oceny będzie powiązana aktualizacja Planu – wraz z przeglądem wykonania 
Planu będzie proponowane, w miarę potrzeby, wprowadzanie nowych zadań, wynikających z 
rodzących się potrzeb i moŜliwości. Propozycje nowych zadań będą mogły być zgłaszane 
przez Instytucję Zarządzającą Planem, Radę Sołecką, bądź radnych. Będą one, podobnie jak 
pierwotna wersja Planu, zatwierdzane najpierw przez zebranie wiejskie, a następnie przez 
Radę Gminy. 
 

12.3. Public Relations Planu 
 

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest: 
• zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o moŜliwościach ubiegania się 

o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów, słuŜących 
rozwojowi dla wszystkich grup docelowych z terenu Gminy, 

• zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz 
obowiązujących w tym zakresie procedurach, 

• zapewnienie bieŜącej informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy 
wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy 
i Sołectw, 

• inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym, 
• zapewnienie współpracy z instytucjami zaangaŜowanymi w monitorowanie 

i realizowanie Planu w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez 
wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia, 

• wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich 
jak: Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu 
usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu. 
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Wszelkie działania podejmowane w ramach Planu będą uwzględniały specyficzne potrzeby 
grup docelowych w kwestii informacji oraz uŜytych instrumentów w celu osiągnięcia 
maksymalnej skuteczności. Grupą docelową Planu jest: 
• społeczeństwo Gminy – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie 

opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii 
Europejskiej, o wdraŜaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach 
płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów 
zaangaŜowanych w proces wdraŜania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla 
inwestycji 

• beneficjenci - osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające 
z wdraŜanej pomocy: 
– jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego 
– podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź 

realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego (głównie sołectwa) 
– podmioty gospodarcze 
– organizacje zrzeszające przedsiębiorców 
– organizacje pozarządowe 
– media. 

 
Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Planu. Za jego 
pośrednictwem naleŜy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz moŜliwości 
pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzaleŜnione jest 
wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej. 
Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Planu będą stosowane m.in. następujące 
środki i instrumenty: 
• wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje o moŜliwościach 

wykorzystania środków unijnych, o rezultatach wsparcia UE oraz upowszechniające 
wiedzę na ten temat, 

• wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody 
prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych, 

• serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat 
moŜliwości pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to 
kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu, wsparciu ze środków Unii 
Europejskiej dla Gminy, 

• współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej 
i regionalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to 
kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Planu w szczególności 
w odniesieniu do opinii publicznej.  
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