
UCHWAŁA NR XXVII/ 164  /2013
RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: zmian w Planie odnowy miejscowości Tczyca. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z § 1, ust.4 Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 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. Nr 65, poz. 
417) – 

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE: 
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Charsznica z dnia 23 czerwca 2009 r. 

w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Tczyca” wprowadza się następujące zmiany: 

1. Pkt. 5. zadanie 1.3 (priorytetowe) otrzymuje brzmienie:

- "Zadanie 1.3.  Budowa zbiornika małej retencji wodnej w Tczycy.  
- Cel: Rozwój produktu turystycznego - poprawa infrastruktury czasu wolnego 

- Szacunkowe koszty realizacji zadania: 927 633,11 PLN  

- Okres realizacji zadania : IV kwartał 2013 - IV kwartał 2014  

- Bezpośrednie uzasadnienie: Gmina sukcesywnie dąży do zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
poprzez poprawę bazy sportowo-rekreacyjnej. W 2001r. z inicjatywy władz Gminy otwarty został 
zalew Tczyca, który stanowi ważną atrakcję turystyczną. Zalew o pow. 2,2ha, w tym 1,5ha lustra wody 
ma być rozbudowywany. Obiekt jest wyposażony w instalację wod.-kan., elektryczną, posiada parking 
i boisko do piłki siatkowej. W okresie letnim jest zaopatrzony w małą gastronomię. Przy zalewie działa 
Tow. Wędkarskie „Źródełko”. Mimo w/w walorów potencjał rozwojowy gminy pod względem 
turystyki i rekreacji nie jest w pełni wykorzystany.  Istniejąca infrastruktura nie spełnia obecnego 
i przewidywanego popytu mieszkańców i turystów na obiekty rekreacyjne, nie stanowi wystarczającej 
motywacji do rozwoju gosp. ukierunkowanego na obsługę ruchu turystycznego. Konieczne jest 
przedsięwzięcie działań ku zwiększeniu atrakcyjności turystycznej - stworzenie z Charsznicy gminy 
mogącej skutecznie konkurować z ośrodkami bardziej znanymi i posiadającymi lepsze walory 
turystyczne, zlokalizowanymi w innych częściach regionu i kraju. Przedmiotowy projekt stworzy 
możliwość promocji przyjaznych środowisku form turystyki, wpłynie stymulująco na rozwój 
aktywności gosp. ukierunkowanej na obsługę ruchu turystycznego, pobudzi aktywność fizyczną 
mieszkańców gminy. Budowa zbiornika wraz z infrastrukturą towarzyszącą poprawi jakość usług 
rekreacyjno-turystycznych. W kolejnym etapie istniejący zbiornik zostanie przekształcony 
w kąpielisko, a projektowany będzie spełniać pozostałe funkcje rekreacyjne. Będzie jedynym tego typu 
obiektem w półn. cz. woj. małopolskiego i połud. cz. woj. świętokrzyskiego i śląskiego. Projekt 
skierowany jest do mieszkańców gminy Charsznica oraz odwiedzających gminę turystów 
zamieszkałych w regionie. Stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty turystycznej gminy, 
opierającej się głównie na tradycjach rolniczych i walorach kulturowych. Celem bezpośrednim 
projektu jest:  ZWIĘKSZENIE ZASOBÓW Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ 
W REGIONIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO NICH, POPRZEZ BUDOWĘ ZBIORNIKA 
MAŁEJ RETENCJI W SOŁECTWIE TCZYCA W GMINIE CHARSZNICA."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Pietrzyk
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