
W listopadzie przewodnicząca Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna przekazała mi dokument pn. Badanie 

oczekiwań inwestycyjnych mieszkańców Gminy Rzeczenica. 

Główne wnioski z badania społecznego: 

1. Pytanie badawcze brzmiało: 

Jakie są oczekiwania inwestycyjne mieszkańców Gminy Rzeczenica? 

Jakie powinny być realizowane inwestycje w Gminie Rzeczenica? 

2. Stanowisko mieszkańców gminy: 

Mieszkańcy oczekują budowy ścieżek rowerowych, dróg gminnych a także w mniejszym stopniu 

mieszkań komunalnych. 

Zatem przyszłe plany inwestycyjne, w szczególności wnioski o dofinansowanie, jeśli miałyby spełniać 

oczekiwania mieszkańców, winny obejmować wskazane powyżej kierunki inwestycji. 

 

Szanowni Państwo, 

W lutym 2021 roku rozpoczęliśmy prace nad Strategią Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku. Do 

końca maja trwało przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Później 

prace na opracowaniem Strategii i konsultacje z instytucjami i mieszkańcami. W październiku 2021 

roku przyjęto Strategię.   

W celu strategicznym nr 5 – Nowoczesna infrastruktura techniczna oraz spójności przestrzennej 

znajdują się kierunki działania polegające m. in. na budowie mieszkań komunalnych, rozwoju 

infrastruktury komunikacyjnej, budowie i modernizacji dróg gminnych czy stworzeniu sieci 

połączonych ścieżek rowerowych. 

A jak to wygląda w praktyce? 

Cieszę się, że przedstawione badanie potwierdza to co konsekwentnie realizujemy. 

Jeśli chodzi o budowę dróg: 

W 2019 roku przeznaczyliśmy na ten cel 372.000 zł: 

• w Pieniężnicy wykonano remont drogi gminnej i powiatowej za 300.000 zł z czego gmina 

wydała 150.000 zł 

• w Gwieździnie przebudowano drogę za 52.000 zł 

• w Brzeziu przebudowano drogę za 68.000 zł 

• w Zbysławcu wykonano drogę z płyt YOMB za 102.000 zł 

 

W 2020 roku przeznaczyliśmy na ten cel 1.985.000 zł: 

• w Gwieździnie przebudowano drogę za 68.000 zł 

• w Brzeziu przebudowano drogę za 61.000 zł 

• w Pieniężnicy przebudowano drogę za 43.000 zł 



• w Rzeczenicy wybudowano drogę z płyt Yomb na ul. Leśnej za 132.000 zł. 

• w Rzeczenicy wybudowano drogę na ul. Cichej i Czarnej za płyt Yomb za 300.000 zł 

• w Rzeczenicy przebudowano drogę na ul. Nowej za 192.000 zł  

• w Rzeczenicy przebudowano drogę i wybudowano kanalizację deszczową na ul. Piaskowej i 

Lipowej za 1.189.000 zł 

 

W 2021 roku przeznaczyliśmy na ten cel 1.027.000 zł: 

• w Pieniężnicy wybudowano drogę za 487.000 zł 

• w Brzeziu wybudowano drogę ul. Wojska Polskiego za 540.000 zł 

W 2022 roku przeznaczyliśmy na ten cel 653.000 zł: 

• w Brzeziu wybudowano drogę ul. Wojska Polskiego i Władysława Komara za 518.000 zł 

• w Brzeziu przebudowa odcinka drogi powiatowej do obwodnicy za 160.000 zł ( gmina 80.000 

zł) 

• w Pieniężnicy przebudowa drogi powiatowej za 111.000 zł ( gmina 55.000 zł) 

• Ponadto w 2022 roku udało się pozyskać środki finansowe w kwocie 5.867.200 zł na budowę 

dróg i ścieżki rowerowej w Rzeczenicy oraz 600.000 zł na budowę drogi w Pieniężnicy.  

• Złożono wniosek na budowę drogi w Międzyborzu na kwotę 462.000 zł 

Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe: 

W roku 2021 wspólnie z gminami Przechlewo i Konarzyny podjęliśmy inicjatywę budowy ścieżki 

rowerowej Rzeczenica – Przechlewo – Konarzyny, która ma łączyć się ze szlakiem rowerowym 

„Kaszubskiej Marszruty”. Nasz samorząd będzie chciał realizować to zadanie na swojej części gminy na 

odcinku Rzeczenica – Koprzywnica.  Była inicjatywa ws. budowy ścieżki rowerowej Rzeczenica – 

Gwieździn, ale możliwa ona będzie zgodnie z informacją GDDKiA w Gdańsku przy ewentualnej 

przebudowie DK 25.  

Jeśli chodzi o mieszkania komunalne: 

Samorząd widzi potrzebę budowy mieszkań komunalnych. W 2021 roku wykonano dokumentację 

projektową na budowę dwóch budynków komunalnych czterolokalowych w Rzeczenicy i Brzeziu. 

Natomiast  we wrześniu 2022 roku złożono wniosek aplikacyjny na budowę budynku w Rzeczenicy o 

wartości 2,2 mln zł (dofinansowanie 80% - 1,8 mln, własne 20% - 0,4 mln zł).  

 


