
 

UCHWAŁA NR 121/XIV/VI/2012 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 23 marca 2012 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tłuczewo 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), w związku           
z § 10 ust. 2, pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 
2008 r. 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220) RADA GMINY LINIA 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Tłuczewo zaakceptowany przez 

mieszkańców na zebraniu wiejskim w dniu 15.03.2012 r., stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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���� Wstęp  

 
Rozwój i odnowa obszarów wiejskich stanowi kluczowe wyzwanie dla Polski w okresie 

integracji z Unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań słuŜących 

zmniejszaniu dysproporcji i róŜnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do 

terenów miejskich.  

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najwaŜniejszych elementów odnowy wsi, 

jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i Ŝycia mieszkańców. Sporządzenie 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”. 

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

wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 

promowanie obszarów wiejskich. Działanie umoŜliwi rozwój toŜsamości społeczności 

wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie 

na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. 

Jednym z warunków uzyskania wsparcia ze środków unijnych jest stworzenie Planu 

Odnowy Miejscowości, który jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy oraz innymi 

dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym. Dlatego teŜ 

Plan Odnowy Miejscowości Tłuczewo wpisuje się w „Strategię rozwoju Gminy Linia do 

2015 roku”, Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategię Rozwoju Kraju, 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich i 

Rolnictwa 2007-2013. 

Plan Odnowy Miejscowości Tłuczewo ma 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, Ŝe jest on 

ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno - kulturowe, koncentruje się na prostych, 

lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości Ŝycia 

mieszkańców przy wykorzystaniu lokalnych zasobów. Dzięki temu moŜe stanowić doskonałe 

uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach 

infrastrukturalnych i gospodarczych. 

Celem opracowania Planu Odnowy Miejscowości Tłuczewo jest sformułowanie 

strategii rozwoju wsi poprzez: 
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- analizę zasobów miejscowości, 

- analizę korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych miejscowości, oraz 

potencjalnych szans i zagroŜeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ 

na przyszłość miejscowości  i mieszkańców, 

- wizję rozwoju wsi, 

- priorytety rozwojowe, cele i projekty. 

 
 
1. Charakterystyka miejscowości 
 
���� PołoŜenie i powierzchnia. 
 

Tłuczewo usytuowane jest w środkowej części województwa pomorskiego,                      

w powiecie wejherowskim. Ta sołecka wieś połoŜona jest przy starym brodzie przez Łebę, 

w północnej części Kaszub i na zachodnim krańcu powiatu wejherowskiego. Dziś przebiega 

tędy szosa z Lini i Lęborka do Strzepcza. Wieś jest nieduŜa, lecz malownicza. Łeba płynie 

tutaj w dolinie, a większość budynków moŜna uznać za zabytkowe.  Powierzchnia sołectwa 

wynosi 695 ha. 

 

���� Historia miejscowości. 
 

Dawniej miejscowość ta nazywała się Kluczymost, co potwierdza pierwsza wzmianka o 

Tłuczewie, pochodząca z roku 1314. Wymienia ona te wieś jako Cluschemost. Kolejny zapis 

z 1323 roku to Cluczow, stąd teŜ nazwa niemiecka tej wsi brzmi Klutschau. Od XVII wieku 

w polskich źródłach osada nazywana jest tylko Tłuczewem.  

Miejsce to było zamieszkane juŜ w epoce brązu. W 1995 roku podczas kopania rowu 

pod kabel zniszczono tu grób skrzynkowy i gdyby nie próba sprzedaŜy brązowych 

szczypczyków do wyrywania zarostu w wejherowskim muzeum, zapewne nikt o znalezisku 

by nie wiedział.                                         . 

W 1342 roku wymienia się istniejący w Tłuczewie młyn naleŜący do oliwskiego 

klasztoru. Według lustracji z roku 1565 była to wieś, „któr ą zewsząd lasy bukowy i dębowy 

okrąŜyły". Gruntu uprawnego było w Tłuczewie 10 włók, a sołtys z trzech włók był powinny 

słuŜbę. Gburów było wówczas trzech na siedmiu włókach. We wsi funkcjonowała karczma, a 

karczmarz od szynku płacił podatku kur 15. Młynarz miał prawo do siedmiu włók, ale ich nie 

uprawiał. Wieś płaciła teŜ opłatę leśną. „Ko ścioła we wsi nie mają, do Strzepcza przy-

słuchają".  
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W Tłuczewie w 1701 roku było 48 mieszkańców. Katolików było 38, a 10 było 

protestantami. W 1781 roku na 56 mieszkańców Tłuczewa oraz Karczmy Zarzecznej 

katolików było 51, a ewangelików 5.          

W okresie międzywojennym Tłuczewo było siedzibą gminy naleŜącej do wójtostwa w 

Lini i starostwa w Kartuzach. Na zachód od wsi przebiegała granica państwowa, a przy 

drodze prowadzącej do Lęborka znajdowały się posterunki celne.  

     Nad Łebą stoi funkcjonujący zabytkowy młyn z początku XX wieku (moŜna poprosić 

młynarza o oprowadzenie). W Tłuczewie przez długie lata mieszkał pisarz i poeta Aleksander 

Labuda, który w historii literatury kaszubskiej zapisał się przede wszystkim jako autor 

znakomitych humorystycznych powiastek. Do dziś jego rodzina mieszka w starej szkole. Na 

jej ścianie znajduje się tablica upamiętniająca jego dokonania, a przy drzwiach do budynku 

stoją kamienne popiersia wyobraŜające Majkowskiego i Labudy. 

 
 
 

2. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości. 
 
���� Zasoby przyrodnicze. 

 
Analizę zasobów miejscowości przeprowadzono na podstawie danych statystycznych 

oraz informacji zgromadzonej przez  mieszkańców podczas warsztatów na arkuszach 

analitycznych. 

Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, 

które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji 

publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć  odnowy wsi . 

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów: 

- środowisko przyrodnicze, 

- środowisko kulturowe, 

- dziedzictwo religijne i historyczne, 

- obiekty i tereny, 

- gospodarka, rolnictwo, 

- instytucje, ludzie, organizacje społeczne. 

 

Tłuczewo usytuowana jest na pograniczu dwóch jednostek morfologicznych: PobrzeŜa 

Bałtyckiego i Pojezierza Kaszubskiego nad rzeką Łeba.  
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Tłuczewo z lotu ptaka 

 
 
 

���� Dziedzictwo kulturowe 
 
Na terenie wsi Tłuczewo znajdują się  obiekty o wartości zabytkowej i historycznej. 

Obiekty objęte ochroną konserwatorską: 

1. Młyn w Tłuczewie z początku XX wieku, przedwojenny 

2. Budynek dawnej Szkoły Podstawowej w Tłuczewie. 

      

 

���� Obiekty i tereny 
 

Tłuczewo jest miejscowością zurbanizowaną – istnieją tu działki pod zabudowę 

mieszkaniową i usługową z dostępem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

Miejscem sportu i rekreacji w miejscowości Tłuczewo jest boisko wiejskie z placem 

zabaw i stacją kaszubskiego ducha  
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� Gospodarka, rolnictwo 
 
Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Tłuczewo na dzień  01.03.2012 r. 
 

MIEJSCOWOŚĆ Produkcja 
Usługi 

budowlane Usługi Handel Gastronomia Transport RAZEM 

TŁUCZEWO 1 6 1 1 0 1 10 
 
 
W Tłuczewie działalność gospodarcza jest prowadzona przez przedsiębiorców szczególnie w 

zakresie działalności usługowej  głównie budowlanej.  

 

Ogólna powierzchnia administracyjna Tłuczewa wynosi 695 ha w tym uŜytki rolne stanowią 

335,56 ha, lasy 306 ha, w tym lasy niepaństwowe 206,04 ha, pozostałe grunty 53,44 ha. 

W  Tłuczewie istnieje około 37 średnich gospodarstw rolnych. 

Wieś jest dość atrakcyjnie połoŜona  w odległości od Wejherowa (oddalone o 34 km),  

Lęborka (oddalone o 20 km), z którymi posiada połączenia PKS. 

Tłuczewo graniczy z  trzema sąsiadującymi Gminami tj. Luzino,  Łęczyce, Cewice. 
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���� Instytucje 

 
Na terenie miejscowości Tłuczewo nie istnieją Ŝadne instytucje uŜyteczności publicznej. 
 
 
���� Ludzie, organizacje społeczne 
 

Kształtowanie się liczby ludności we wsi Tłuczewie w roku 2000 i na przełomie lat 

2004 – 2007. 

 
 

TŁUCZEWO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

STRUKTURA LUDNO ŚCI W TŁUCZEWIE   
na dzień 01.03.2012 r. NA POBYT STAŁY 

 
Grupa wiekowa Liczba ludności Udział % Udział % 
Wiek przedprodukcyjny  
0-6 lat 

18 9,28 

32,06 
Wiek przedprodukcyjny 
7-18 lat 

32 22,78 

Wiek produkcyjny 
19-60 kobiety 

58 24,47 

53,58 
Wiek produkcyjny 
19-65 męŜczyźni 

69 29,11 

Wiek poprodukcyjny 
ponad 61 lat kobiety 

23 9,70 

14,34 
Wiek poprodukcyjny 
ponad 65 lat męŜczyźni 

11 4,64 

Ogółem 227 100 100 
 

W Tłuczewie nie działają Ŝadne organizacje.     
 

ROK LICZBA LUDNOŚCI 
31.12.2000 240 
31.12.2004 248 
31.12.2005 250 
31.12.2006 247 
31.12.2007 237 
31.12.2008 236 
31.12.2009 237 
31.12.2010 231 
31.12.2011 227 
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości. 
 
         Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne 

miejscowości, jak i potencjalne szanse i zagroŜenia występujące w otoczeniu, które mogą 

mieć wpływ na przyszłość miejscowości i mieszkańców. 

 
���� Wizja Rozwoju Wsi 
 

Wizja Rozwoju Wsi powstała w wyniku dyskusji mieszkańców, odwołuje się do 

przyszłości. Wizję Rozwoju Wsi Tłuczewo sformułowano następująco: Chcemy aby nasza 

wieś była bezpieczna, ekologiczna, przyjazna dla mieszkańców i turystów, wykorzystująca 

zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe.  

 

���� Analiza SWOT 

 
 SILNE STRONY  
 

���� rozwój mieszkalnictwa 
indywidualnego, 

���� wodociąg wiejski i kanalizacja 
���� połoŜenie przy drodze Lębork –

Wejherowo,  
���� otoczona lasami, 
���� zabytki:  zespół młyński, budynek 

dawnej Szkoły Podstawowej  
     w Tłuczewie 
���� handel i usługi, 

 

SŁABE STRONY  
 

���� bezrobocie, 
���� brak bazy hotelowej, 
���� słaba estetyzacja, 
���� brak małej architektury zieleni, 
���� niewielka ilość prywatnych firm, 
���� zły stan nawierzchni dróg, 
���� brak punktów małej gastronomii, 
���� brak nowych ofert pracy w miejscu 

zamieszkania, 
���� uciąŜliwości związane z dojazdem do pracy w 

Trójmieście. 

����  
OKAZJE  
 

���� moŜliwość uzyskania środków 
finansowych (RPO, PROW), 

���� promocja wsi przez byłych 
mieszkańców, 

���� Program Odnowy Wsi 

ZAGROśENIA  
 

���� wyludnienie wsi, 
���� ograniczenia budŜetowe, 
���� izolowanie się społeczeństwa 
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4. Opis planowanych zadań  
 
 

Biorąc pod uwagę fakt, iŜ mieszkańcy Tłuczewa  chcą dbać o wizerunek swojej wsi, a 

proponowane zewnętrzne programy pomocowe są niepowtarzalną szansą dla skutecznego 

podjęcia działań, mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego zdecydowali większością głosów o 

głównych zadaniach  inwestycyjnych najbliŜszych lat. 

Największe potrzeby mieszkańców wsi Tłuczewa  to: 

Lp. NAZWA PROJEKTU CEL PROJEKTU PRZEZNACZENIE HARMONOGRAM  
REALIZACJI 

KWOTA KOŃCOWA I 
ŹRÓDŁO 
FINANSOWANIA 

1 Budowa ścieŜki 
rowerowej 

Wzrost liczby 
turystów 

Miejsca 
uŜyteczności 
publicznej 

2012-2014 Ok. 400.000zł 
- środki własne 
gminy, 
- PROW 2007-2013 

2 DoposaŜenie placu 
zabaw 

Poprawa jakości 
Ŝycia na obszarach 
wiejskich 

Miejsca 
uŜyteczności 
publicznej 

2015 Ok. 10.000,- zł 
- środki własne 
gminy, 
- PROW 2007-2013 
Oś Leader 

3 Zagospodarowanie 
części placu przy 
boisku na 
spotkania przy 
ognisku 

Poprawa jakości 
Ŝycia na obszarach 
wiejskich 

Miejsca 
uŜyteczności 
publicznej 

2014 Ok.10.000,- zł 
- środki własne 
gminy, 
- PROW 2007-2013 
Oś Leader 

4 Budowa dróg, 
chodników i 
parkingów 

Poprawa jakości 
Ŝycia na obszarach 
wiejskich 

Zagospodaro-
wanie terenów 
dla 
uŜyteczności 
publicznej 

2013-2020 Ok. 600.000 zł 
- środki własne 
gminy, 
Samorząd WP 
- PROW 2007-2013, 

5 Organizacja 
imprez kulturalno-
rekreacyjnych 
(corocznie) 

Zaspokojenie potrzeb 
społecznych                          
i kulturalnych 
mieszkańców wsi 

Integracja, 
poprawa 
warunków 
Ŝycia na wsi 

2012-2016 - ok. 50.000,- zł 
- środki własne 
gminy, 
- PROW 2007-2013 
Oś Leader 

 


