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Wstęp 
 
 
 
 

Plan Odnowy Miejscowości Przywidz powstał z inicjatywy mieszkańców wsi, którzy pragną, 
aby poprzez jego realizacje znikła wizja jej peryferyjności w oczach sąsiadów  oraz  osób  ją  
odwiedzających,  by  poprawiła  się  jakość  życia,  pracy i wypoczynku jej mieszkańców. 

Obecnie Przywidz posiada kilka istotnych miejsc wymagających pilnego zagospodarowania, 
podniesienia walorów estetycznych, użytkowych i rekreacyjnych m.in.: brzegi jeziora, gminne 
instytucje kultury, obiekty sportowe i lokalna infrastruktura podstawowa. 

Niniejsze opracowanie dostosowuje w/w wieś do wymogów współczesności. Zawarto w nim 

pomysły, których realizacja pozwoli na poprawę wyglądu miejscowości jak również wpłynie na 

podniesienie standardu życia społeczności lokalnej,   w   tym   zorganizowanie   bezpiecznych   

"akwenów"   spotkań,   zabawy    i rekreacji. 
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1. Charakterystyka miejscowości 
 

1.1 Położenie miejscowości 

 
Miejscowość Przywidz jest wsią sołecką usytuowaną w środkowej części województwa 

pomorskiego, w powiecie gdańskim, w północno-wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego. 

Znajduje się 30 km od Gdańska oraz 15 km od Wieżycy - najwyższego wzniesienia  Pojezierza  

Kaszubskiego,  przy  drodze  wojewódzkiej  Nr 221. Powierzchnia całego sołectwa wynosi 1561 

ha. W jego skład wchodzą dwie wsie: Przywidz i Gromadzin. Przywidz liczy sobie 1724 

mieszkańców - tj. 30 % ludności całej gminy. Ze względu na swoje położenie i funkcje stanowi 

główny ośrodek gminy. Na terenie miejscowości znajdują się: siedziba władz gminy, instytucje 

publiczne, organizacje społeczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

 

Przywidz jest bardzo atrakcyjny turystycznie - leży nad Jeziorem Przywidzkim o pow.114 

ha, w otoczeniu lasów, z typowo polodowcową rzeźbą terenu. Nieskażona przyroda, brak 

przemysłu i przyjazne rolnictwo stwarzają tu idealne warunki do uprawiania aktywnej turystyki 

pieszej, rowerowej, konnej czy wodnej oraz wszelkich form sprzyjających wypoczynkowi  

i odnowie sił witalnych. Obecnie na jego terenie znajduje się pięć ośrodków wczasowych  

o charakterze sezonowym oraz obiekty świadczące usługi agroturystyczne. 

 

1.2 Historia miejscowości 

 

Privisa to dzisiejszy Przywidz. Miejscowość leży u źródła rzeki Wietcisy, która po łacinie 

nazwa się Visa. Stąd nazwę Privisa można tłumaczyć jako wioska przy rzece Visa. Privisę można 

również tłumaczyć jako łacińskie videre co oznacza po polsku widzieć, przypatrywać się, oglądać 

tak pięknie położoną miejscowość wśród lasów nad jeziorem. Pierwsza wzmianka w przekazach 

historycznych na  temat rejonu Przywidz pojawiła się ponad 700 lat temu, na przełomie XIII i XIV 

wieku. Dokument z 1294r. mówi o nadaniu przez Mestwina II, księcia Pomorza Wschodniego, 

majątków ziemskich Trzepowa, Klonowa i Przywidza zakonowi cystersów z Eldeny. Po śmierci 

księcia pomorskiego posiadłość ta została Opactwu zatwierdzona przez spadkobierców, przez 

księcia Wisława II z Rugii i przez jego synów Wisława III i Sambora a następnie przez króla 

Władysława Łokietka w 1328 roku. Losy Przywidza i okolic od 1466r. związane były  

z Królestwem Polskim, a dobra często zmieniały właścicieli. 

Historyczną postacią związaną z miejscowością Przywidz jest postać Józefa Uhlenberga, 

który w okresie międzywojennym oddał połowę swojego domu na szkołę i schronisko dla 

młodzieży polskiej z Gdańska. Uhlenberg zmarł w roku 1958, mając 82 lata. Pochowany został 

na cmentarzu w Przywidzu. Ulicę, przy  której usytuowana została szkoła nazwano jego 

imieniem. Pamięć o tym kultywują miejscowe szkoły. 

 

1.3 Określenie przestrzennej struktury miejscowości 

 

Dawniej na terenie Przywidza podobnie jak i na terenie całej ziemi kaszubskiej stosowano typ 

budownictwa mieszkalnego, gospodarczego i sakralnego. Było to budownictwo drewniane, 

zrębowe lub ryglowe. Niestety jedynymi pozostałościami po tej architekturze są dwa kościoły, 

jeden kościół wybudowany przez ewangelików w roku 1909 znajduje się nad jeziorem, a drugi 

zbudowany w 1903 roku, przez ofiarnych parafian katolickich, znajduje się przy wjeździe do 

Przywidza od strony Gdańska. Obecnie wieś tworzą standardowe  budynki,  niemal  wyłącznie 

murowane. W centrum miejscowości poza budynkami mieszkalnymi i użyteczności publicznej 

usytuowany jest plac targowy oraz strzeżone kąpielisko gminne nad Jeziorem Przywidzkim 
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2. Inwentaryzacja Zasobów 

 
2.1 Zasoby przyrodnicze 

Przywidz położony jest na wysoczyźnie kaszubskiej 270 m n.p.m. Ze względu na  

polodowcowe   pochodzenie,   położenie   wśród   lasów   i   jeziora   rynnowego o długości  

3,5 km, posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Występują tutaj obszary podlegające 

rygorom w zakresie ochrony kształtowania przyrodniczego – Przywidzki Obszar Chronionego 

krajobrazu oraz rezerwat starych dębów i buków- wyspa położona na Jeziorze Przywidzkim  

o pow. 9 ha. Na półwyspie znajduje się stare słowiańskie grodzisko. Cały teren porośnięty jest 

lasami iglastymi i liściastymi, z przewagą liściastych (bukowych). Można tam spotkać jelenie, 

sarny, dziki, zające, lisy, a wytrwali ucieszą oczy widokiem czarnego bociana, borsuka lub wydry.  

Czysta woda skłania do podglądania życia podwodnego raków i małży. 

 

2.2 Dziedzictwo kulturowe 

 

W miejscowości Przywidz zachowało się niewiele obiektów starej architektury wiejskiej 

świadczącej o ponad 700 - letniej historii. Jedynym jej świadectwem są: neogotycki kościół  

p.w. Matki Boskiej Różańcowej (1909) - jedyny obiekt wpisany do rejestru zabytków oraz kościół 

p.w. św. Franciszka Ksawerego (1903), przed wojną kościół parafialny. 

 

2.3 Obiekty i tereny 

 

Miejscowość Przywidz posiada do zagospodarowania tereny: pod budownictwo 

mieszkaniowe, rekreację i sport oraz nieuciążliwe usługi. Na terenie miejscowości Przywidz 

znajduje się Gospodarstwo Rolne "Zielona Brama", które zachowało częściowo zabudowę 

podworską z kuźnią, stajniami i budynkami gospodarskimi, gdzie od 2007r. działa wyciąg 

narciarski. Miejscem spotkań publicznych i kulturalnych jest: budynek Gminnego Ośrodka Kultury, 

gminne boisko sportowe przy ul. Tartacznej, teren przyległy do gminnego kąpieliska przy ul. 

Jeziornej w centrum Przywidza oraz obszar ulicy Brzozowej, gdzie oprócz Ośrodka Zdrowia, 

Szkoły Podstawowej z Przedszkolem, czy punktów usługowych, znajdują się publiczne usługi 

sportu, rekreacji i turystyki z dostępem do Jeziora Przywidzkiego. Niestety kluczowa w tej części 

Przywidza ulica Brzozowa jest w złym stanie i wymaga remontu. 

2.4 Infrastruktura społeczna 

2.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej 
 

Na terenie Przywidza siedzibę swoją ma Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej. Przychodnia 

pozwala na bliski dostęp do podstawowej opieki lekarskiej. Placówka działa w oparciu o kontrakty 

zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto  na terenie miejscowości funkcjonuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz domowe Hospicjum Św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu, 

które świadczy wszechstronną całościową opiekę domową nad pacjentami cierpiącymi                                                                                                                                                                                                                                                             

na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby nowotworowe. 

W/w ośrodki realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej borykają się  

z wieloma problemami, z których najważniejszym jest nie dofinansowanie tych placówek. Stan 

techniczny obiektów nie jest najlepszy. Niezbędne    są    nakłady    inwestycyjne,    doposażenie     

w    odpowiedni    sprzęt   i dostosowanie obiektów  do odpowiednich standardów 
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2.4.2 Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego 
 

Na obszarze Przywidza znajduje się zamiejscowy oddział Policji oraz jednostka Ochotniczej 

Straży Pożarnej. 

 

2.4.3 Infrastruktura edukacyjna i wychowawcza 

Sieć placówek edukacyjnych na terenie wsi sołeckiej Przywidz jest dobrze rozbudowana 

poprzez utworzony Zespół Szkół (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum), wymagających 

znacznych nakładów na modernizację i remont. 

 

2.4.4 Infrastruktura sportu, rekreacji i kultury 
 

Na terenie omawianej miejscowości działalność prowadzi Gminny Ośrodek Kultury oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna.Obie w/w placówki wymagają remontu i modernizacji. Potrzebne jest 

również wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Obecnie budowana jest hala sportowa, która zostanie 

oddana do użytku 1 września 2016r. 

 

2.5 Infrastruktura techniczna 
 

Sieć komunikacyjna obszaru jest średnio rozwinięta, głównie ze względu na ukształtowanie 

terenu. W przypadku infrastruktury telekomunikacyjnej należy wskazać  na  relatywnie  dobry  

dostęp  mieszkańców  do  sieci  telefonii  stacjonarnej  i komórkowej. Na terenie Przywidza brak jest 

sieci gazowej. Źródłem ciepła są: specjalistyczne kotłownie (ogrzewanie zbiorowe) indywidualne 

kotłownie gazowe lub olejowe (zabudowa jednorodzinna), urządzenia grzewcze etażowe i paleniska 

(piece i płyty kuchenne), opalane głównie drewnem i węglem. W 2015r. została podpisana umowa  

o dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Przywidz. 

Celem realizacji projektu jest uzyskanie oszczędności energii poprzez poprawę efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Przywidz oraz zastąpienie istniejącego 

źródła ciepła zaopatrującego te budynki ekologicznym urządzeniem wykorzystującym energię ze 

źródeł odnawialnych (biomasa i pompy ciepła). Obszar jest dobrze zelektryfikowany, zaopatrzony  

w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Ponadto na jego terenie znajduje się mechaniczno – 

biologiczna oczyszczalnia ścieków. Odpady komunalne z terenu wywożone są na składowisko w 

Starym Lesie. 

2.6 Gospodarka i rolnictwo 

 

 Tereny Przywidza cechują się mało korzystnymi warunkami dla produkcji rolnej (kl. VI). 

Przeważają tutaj gleby o umiarkowanej i słabej przydatności rolniczej. Specyfiką upraw polowych są 

uprawy użytków zielonych z przeznaczeniem na wypas zwierząt gospodarskich. Na obszarze 

miejscowości działają firmy o charakterze małej przedsiębiorczości,  często  w  strefie  własnego  

zawodu  (np.  firmy  transportowe i budowlane, zakład fryzjerski, restauracja oraz sieć handlowa). 
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2.7 Kapitał  ludzki i społeczny 

 
2.7.1  Ludzie 

 

Mieszkańcy Przywidza są w większości byłymi pracownikami trzech zlikwidowanych 

Zakładów Rolnych (Miłowo, Trzepowo, Przywidz). 

 

Na terenie miejscowości działają organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Kombatantów 

Polskich, Oddział Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, Koło Gospodyń Wiejskich Przywidz, 

Gminne Towarzystwa Sportowe, Stowarzyszenie Kreatywna Szkoła, Stowarzyszenie Uniwersytet III 

Wieku, Ochotnicza  Straż Pożarna oraz oddział Związku Wędkarskiego. 

 

2.7.2 Sąsiedzi i przyjezdni 

Miejscowość Przywidz położona jest na szlaku turystycznym Gdańsk – Kościerzyna -

Wdzydze. Krzyżują się tu drogi: Gdańsk - Kościerzyna i Kartuzy - Pruszcz Gdański. Malownicze 

położenie i doskonały klimat od wielu lat ściągają do Przywidza wielu turystów i wczasowiczów, 

którzy mogą skorzystać z oferty  ośrodków wypoczynkowych położonych bezpośrednio przy 

Jeziorze Przywidzkim. Odwiedzający niejednokrotnie, z uwagi na walory krajobrazowe  

i klimatyczne, osiedlają się tu na stałe. 

 

2. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości        

 
2.1 Mocne strony: 

 

- położenie   w  obszarze  największej   atrakcyjności   Pojezierza  Kaszubskiego   

(bogactwo walorów przyrodniczych: kompleksy leśne, jeziora); 

 

- możliwość  rozwoju  różnych  form  turystyki wynikających z predyspozycji przyrodniczych; 

 

- dobra komunikacja pomiędzy Gdańskiem, Kościerzyną, Kartuzami 
 

- dogodne warunki na rozwój bazy noclegowej, gastronomicznej, usługowo- handlowej 

(sezonowej i całorocznej); 

 

- potencjał do rozwoju agroturystyki; 
 

- rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, oczyszczalnia ścieków; 
 

- otwartość władz i społeczeństwa na kontakty międzynarodowe pozwalające na przenikanie 

się kultur (partnerstwo z niemiecka gminą Burghaslach); 

 

- tereny korzystne dla aktywnych form wypoczynku (możliwość rozwinięcia infrastruktury dla 
turystyki: pieszej, rowerowej, konnej, narciarskiej   biegowej, narciarskiej zjazdowej, sportów 
wodnych); 

- stosunkowo niski (w porównaniu z innymi miejscowościami turystycznymi) koszt pobytu; 
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- zachowanie zabytków architektury sakralnej; 

- społeczne organizacje oferują różne formy wypoczynku zbiorowego lub zorganizowanego 

m.in. działalność klubu sportowego i koła łowieckiego; 

- tradycyjne organizowanie imprez lokalnych zapewniających zbiorowy wypoczynek  

i rozrywkę (Rockblu Przywidz Festiwal, Festyn Plażowy, Przywidzkie Pożegnanie Lata); 

- sieć ośrodków wypoczynkowych; 

- istnienie niektórych uzupełniających elementów infrastruktury turystycznej (gminne 
kąpielisko, stadnina koni, stok narciarski, skatepark, place zabaw, bulwar Czerwonych Gitar 
przy Jeziorze Przywidzkim); 

- szlaki rowerowe i ścieżki edukacyjne; 

- rozwiązany problem zagospodarowania odpadów stałych; 

- poczta, apteka, policja, urząd gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, Hospicjum im. Św. Franciszka Ksawerego; 

- obiekt hotelowo-konferencyjny w Zielonej Bramie; 

- kościoły, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Hala Widowiskowo-
Sportowa (zostanie oddanna do użytku 1 września 2016r.); 

- zespół szkół (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum); 

- Centrum Kształcenia na Odległość. 

 

2.2 Słabe strony: 
 

- słabe zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie; 

- niewystarczający rozwój infrastruktury i bazy rekreacyjnej (np. parkingi, korty); 

- słabo rozwinięta baza noclegowa i niewielka baza gastronomiczna; 

- brak zaplecza na organizację imprez masowych; 

- sezonowość - wynikająca z charakteru dominujących walorów i form turystyki; 

- niewielka ilość gospodarstw agroturystycznych; 

- brak   infrastruktury   prowadzącej   ruch  turystyczny,   który   mógłby   ożywić i rozwinąć 
usługi branży turystycznej w miejscowości; 

- brak usług wyższego rzędu; 

- niski poziom środków finansowych w budżecie Gminy na realizację inwestycji; 

- niedostateczna współpraca regionalna (sfera publiczna i prywatna); 

- zły stan techniczny części dróg i chodników (np. ul Brzozowa); 

- brak atrakcyjnych miejsc pracy dla pracowników wysoko wykwalifikowanych; 

- brak kultywowania tradycji; 

- niezagospodarowane otoczenia osiedli mieszkaniowych. 
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2.3 Szanse: 
 

- członkostwo Polski w Unii Europejskiej (możliwość pozyskania i finansowania 

przedsięwzięć z zewnętrznych źródeł); 

 

- poprawa wizerunku miejscowości oraz warunków bytowych mieszkańców, w tym 

stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu; 

 

- zagospodarowanie i wykorzystanie zasobów naturalnych dla rozwoju 

miejscowości; 

 

- lepszy dostęp do infrastruktury społecznej; 
 

- konkurencyjność i lepsze warunki dla przedsiębiorczości; 

 

- współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie turystyki; 
 

- wykorzystanie walorów krajobrazowych, bazy rekreacyjnej, turystycznej i sportowej dla 

wypromowania aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia. 

 

2.4 Zagrożenia: 
 

- niewykorzystanie środków finansowych z Unii Europejskiej (brak inicjatyw w zakresie 

pozyskiwania środków); 

 

- małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych i brak wsparcia finansowego na rozwój 

miejscowości; 

 

- niedostateczne promowanie walorów przyrodniczych (także za granicą); 
 

- niski stopień świadomości społeczeństwa o możliwościach rozwoju regionu; 
 

- na skutek zaniechania rozbudowy infrastruktury turystycznej może nastąpić znaczny 

spadek zainteresowania turystów miejscowością. 

 
Mając na uwadze powyższe możliwości oraz bazując się na diagnozie stanu obecnego, 

przyszłość naszej miejscowości upatrujemy w dalszym rozwoju zaplecza turystycznego oraz 

infrastruktury technicznej, która ułatwi i podniesie poziom życia mieszkańcom. 

 

3. Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną do roku 2023. 

- Remont ul. Brzozowej w Przywidzu – 900 000,00 zł 

- Budowa układu ulicznego Osiedla 700 – lecia – 1 800 000,00 zł 
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- III etap remontu ul. Jesionowej – 150 000,00 zł 

- Budowa II etapu skateparku (ścieżka rolkowa) – 100 000,00 zł 

- Budowa miasteczka rowerowego – 120 000,00 zł 

- Rozwój szlaków konnych – 100 000,00 zł 

- Remonty ścieżek rowerowych – 200 000,00 zł 

- Budowa oczyszczalni scieków – 6 500 000,00 zł 

- Budowa fit parku – 200 000,00 zł 

- Budowa kompleksu boisk sportowych – 1 000 000,00 zł 

- Budowa strażnicy OSP – 1 000 000,00 zł 

 

4. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 

 

 W miejscowości Przywidz miejscem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, wypoczynku i rekreacji, ze względu 

na położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne jest obszar i jak sama ulica Brzozowa. 

Znajdują się tutaj punkty handlowe i usługowe. Stanowi ona dojazd do centrum miejscowości, do 

Szkoły Podstawowej, do Ośrodka Zdrowia, sklepów, a także do miejsca, gdzie znajdują się 

publiczne usługi sportu, rekreacji i turystyki z dostępem do Jeziora Przywidzkiego Małego. Jest to 

obszar o szczególnym znaczeniu dla Przywidza, dla mieszkańców, a także dla turystów 

odwiedzających gminę, gdzie kwitnie życie społeczne, nawiązują się relacje międzyludzkie. 

 Niestety cała droga jest zniszczona i wymaga gruntownego remontu z wykonaniem 

kanalizacji deszczowej, tak, aby mogła spełniać swoją funkcję i być wizytówką Przywidza, a nie 

odstraszać potencjalnych klientów, czy mieszkańców wsi od uczestniczenia w życiu społeczno – 

kulturowym, czy imprezach  integracyjnych. 

 Reasumując, ulica Brzozowa i jej obszar, mają duże znaczenie dla lokalnej społeczności, 

zarówno dla zaspokajania własnych zainteresowań, chęci aktywnego spędzania wolnego czasu, jak 

również w celu nawiązywania kontaktów z grupami społecznymi z poza terenu. 

 

 

 
 


