Uchwała Nr XXIV/42/2012
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mechelinki
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi. zmianami)

Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje
§1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Mechelinki, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
§3
Traci moc Uchwała Nr XLI/21/06 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30.03.2006 w sprawie uchwalenia
Planu Odnowy Sołectwa Mechelinki.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Funduszy Unijnych na zadanie, pt. Rozbudowa Alei
Nadmorskiej w Mechelinkach które realizowane będzie przez Gminę Kosakowo, aktualne wytyczne
związane z Programem Operacyjnym nakładają obowiązek sporządzenia dokumentu, w którym
powyższe zadanie zostanie przedstawione do realizacji. Wcześniejszy, zdeaktualizowany Plan
Odnowy Sołectwa Mechelinki ustanowiony uchwałą nr XLI/21/2006 Rady Gminy Kosakowo z dnia
30.03.2006 r. sporządzony był w 2006 i wymagał naniesienia szeregu zmian i uzupełnień.
Plan Odnowy Miejscowości Mechelinki został przedstawiony na zebraniu wiejskim w dniu
21.05.2012r. w Mechelinkach. Zebranie wiejskie pozytywnie zaopiniowało projekt Planu, podejmując
w tym zakresie stosowną uchwałę.
Mając na uwadze, iż uchwalenie Planu Odnowy należy do właściwości Rady Gminy, projekt uchwały
jest w pełni uzasadniony.

PLAN ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI MECHELINKI

Mechelinki, 2012 r.
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I.

Charakterystyka miejscowości, w której będzie
realizowana operacja
1. Położenie miejscowości, przynależność administracyjna,
powierzchnia, liczba ludności
a. Położenie miejscowości

Miejscowość Mechelinki położona jest na skraju północno-wschodniej części Kępy Oksywskiej,
u wybrzeży Zatoki Puckiej. Sąsiaduje ze wsiami Mosty, Rewa i Pierwoszyno. Znajduje się
też stosunkowo blisko Gdyni i Rumi.

b. Przynależność administracyjna,
Miejscowość Mechelinki jest wsią, która w swych granicach pokrywa się z sołectwem Mechelinki,
stanowiącym jednostką pomocniczą w podziale administracyjnym. Na sołectwo to składa się jedna
wieś – Mechelinki. Administracyjnie znajduje się w gminie Kosakowo, będącej częścią składową
powiatu puckiego w województwie pomorskim.

c. Powierzchnia i liczba ludności,
Miejscowość Mechelinki jest jedną z najmniejszych w Gminie Kosakowo zarówno pod względem
obszaru jak liczby mieszkańców. Zajmuje 180 ha powierzchni. Liczba ludności na przestrzeni lat stale
wzrasta. Obecnie jest zamieszkała przez 324 mieszkańców (stan osób zameldowanych na terenie
miejscowości na pobyt stały na dzień 31.12.2011r.)

Rok:

2007

2008

2009

2010

2011

2012
(maj)

Liczba
mieszkańców:

276

286

295

302

322

330

2. Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem
wydarzeń mających wpływ na powstanie układu
przestrzennego
Nazwa wsi pochodzi od nazwy topograficznej - „mech”. Podobno wzięła się od mchu,
porastającego kamienie na brzegu. Po raz pierwszy notowana jest jako Mechina w 1288 roku.
W dokumencie tym Książę Mestwin zezwala Cystersom Oliwskim na stacjonowanie statku w
Mechelinkach. Wzmianka o pierwszym Sołtysie pochodzi z 1669 roku. Z dokumentu tego
można dowiedzieć się o jego prawach i obowiązkach wynikających z pełnionej funkcji.
Między innymi miał obowiązek przekazywania drogą wodną poczty do Gdańska, Pucka i
Helu. Jednym z najstarszych rodów w Mechelinkach był ród Borskich spokrewniony z
rodziną Grunwaldów. W XVII w. wieś musiała się bronić przed Szwedami. W 1939r.
Mechelinki były świadkiem ciężkich i krwawych walk początku II Wojny Światowej.

W miejscowości zachowała się pochodząca prawdopodobnie z pierwszej połowy XIX w.
zagroda Grunewalda a także drewniany dom z naczółkowym dachem oraz drewniana stodoła
i obora. Obiekty te znajdują się w ewidencji konserwatora zabytków.
Wieś, ze względu na nadmorskie położenie, od zarania miała charakter rybacki. Do chwili
obecnej mieszkańcy zajmują się między innymi rybactwem łodziowym. Stare domostwa
mają również rybacki charakter. Znajduje się tu przystań rybacka z charakterystycznymi
kaszubskimi kutrami rybackimi i piaszczysta plaża.
Mechelinki posiadają bogate tradycje rybackie oraz unikalne w Polsce łodzie rybackie do
połowów przybrzeżnych, które do dzisiaj znajdują się w eksploatacji i dostarczają
mieszkańcom świeżych ryb. Obecnie kultywowanie tradycji rybackich sprzyja zachowaniu
tożsamości społeczności lokalnej oraz może stanowić lokalną atrakcję turystyczną. Pomimo
licznych walorów przez wiele lat miejscowość nie przyciągała turystów z powodu zamkniętej
plaży. Przekazanie do eksploatacji przedłużonego kolektora pozwoliło na oczyszczenie plaży
w Mechelinkach i jednocześnie zwiększyło zainteresowanie mieszkańców i turystów.
Otworzyło to drogę do budowania charakteru turystycznego miejscowości oraz rozwoju
funkcji sportowo-rekreacyjnej. Przyczyniło się do zwiększonego zapotrzebowania na
infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Stąd potrzeba rewitalizacji. Aktualnie miejscowość
nie posiada wykształconego centrum. Potencjalne atrakcje turystyczne umiejscowione są
punktowo i słabo opisane. Znikoma infrastruktura turystyczna. Słabo wykształcone centrum
miejscowości.

II.

Określenie przestrzennej struktury miejscowości
1. Dominanty przestrzenne miejscowości

(np. kościół usytuowany na wzgórzu, ruiny zamku …….)
Dominantę przestrzenną wsi stanowi Klif mecheiński, który wznosi się nad zatoką oraz góruje
nad resztą miejscowości. Jego wysokość to ok. 30 m n.p.m. Stanowi on naturalny punkt
widokowy dostępny od strony wsi oraz posada zejście drewniane na plażę. Z niego
rozpościera się widok na Zatokę z półwyspem, torpedownię oraz panoramę Mechelinek oraz
gminy. Klif należy do cennych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz stanowi
atrakcje turystyczną.

2. Otwarte przestrzenie wspólne
(np. rynek, centralny deptak, plac targowy)
Podstawową przestrzeń wspólną w miejscowości stanowi plaża i nabrzeże morskie. Przez
wiele lat ze względu na wyprowadzenie kolektora ściekowego plaża była niezdatna do
kąpieli morskich (ścieki oczyszczone, wysokie stężenie masy czynnej/bhz), ale mimo to
odwiedzana przez mieszkańców i przyjezdnych. Dopiero po oddaniu inwestycji
przedłużonego wyprowadzenia kolektora, (dzięki dofinansowaniu ze środków z ISPA)
zwiększyło się zainteresowanie nabrzeżem przez mieszkańców i turystów.
Na nabrzeżu tym znajduje się scena plenerowa, świetlica z placem zabaw oraz przystań
rybacka. Usytuowane są punktowo, nie stanowią harmonijnie spójnej przestrzeni publicznej.
Nie ma wyodrębnionego centrum organizacyjnego miejscowości.
Ulica Nadmorska w Mechelinkach od lat jest naturalnym traktem spacerowym. Niejako
automatycznie, pomimo braku jej urządzenia, stała się miejscem spotkań mieszkańców
Mechelinek i pozostałych mieszkańców Gminy Kosakowo przy okazji wydarzeń
kulturalnych. Jest miejscem spacerów i odpoczynku. Coraz liczniej odwiedzają ten region
turyści.

Wieś Mechelinki z roku na rok wzbogaca się o nowe miejsca noclegu oraz punkty małej i
dużej gastronomii. Wieś nie posiada spójnie zagospodarowanej przestrzeni publicznej, co
powoduje iż miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców nie są w pełni wykorzystane,
a zainteresowanie punktem widokowym na Klifie jest małe.
Działania są odpowiedzią na zdiagnozowaną słabość infrastruktury publicznej oraz
wykorzystaniem szans jakie stanowi bogactwo przyrodnicze, krajobrazowe oraz kulturowe
otoczenia. Poprawi to warunki życia mieszkańców oraz przyczyni się do poprawy dostępności
dla mieszkańców zarówno infrastruktury rekreacyjnej jak i kulturalnej.

3. Elementy charakterystyczne dla danej miejscowości
(np. typ zabudowy, detale architektoniczne, układ zagrodowy)
Charakterystyczny jest wielofunkcyjny charakter wsi z przewagą funkcji osiedleńczej.
Mechelinki są wsią o najbardziej rybackim charakterze w Gminie. Rozwija się też funkcja
turystyczna. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców oraz powstawania nowych domostw
niezbędne jest zaspokojenie społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców w obrębie
wsi/Gminy.
Zabudowania stanowią stare, odnowione oraz nowe domki jednorodzinne. Stare budynki,
tzw. zabudowa rybacka, mające kilkadziesiąt lat w przeważającej części zbudowane są z cegły.
Podejmowane są działania remontowe i modernizacyjne budynków w częściach starych. Powstaje
coraz więcej nowych zabudowań estetycznych. Przy posesjach gospodarczych ogrody o charakterze
użytkowym oraz coraz częściej, charakterystyczne dla nowych jednostek osadniczych obszarów
wiejskich, przydomowe tereny rekreacji i wypoczynku. Budynki mieszkalne w obrębie siedlisk
zamieszkałe są przez rodziny wielopokoleniowe, bezdomność nie występuje. Dominującą staje się
zabudowa nowa lub stara odnowiona przy zachowaniu stylu regionalnego.
Na terenie wsi znajdują się również obiekty objęte ochroną konserwatorską ze względu na szczególne
walory budownictwa regionalnego. Zespół zagrodowy wpisany jest do rejestru zabytków.
Nad brzegiem morza znajduje się przystań rybacka, gdzie od dawien dawna cumują i pracują rybacy
łodziowi. Mają tam swoje pomieszczenia, łodzie i sprzęt, w dużej mierze używają sprzętu ręcznego.
Celem zachowania i uatrakcyjnienia tego zagrożonego, a istotnego ze względu tożsamości wioski
oraz walorów kutlurowo-turystycznych zadania, podejmujemy wysiłki w celu budowy odpowiedniej
przystani rybackiej zgodnej ze sztandarami UE, poprzez realizację projektu pn. Zagospodarowanie
Przystani Rybackiej w Mechelinkach z Programu Operacyjnego Ryby.

III.

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie
miejscowości:
Należy wymienić i opisać aktualną kondycję zasobów, które mogą być
wykorzystane na rzecz rozwoju miejscowości

1. Zasoby przyrodnicze
(np. parki krajobrazowe, parki narodowe obszary chronionego krajobrazu)
Zasoby przyrodnicze są jednym z walorów Mechelinek. Znajduje się tu Rezerwat
Mechelińskie Łąki, Klif mecheliński oraz dwa zabytkowe jesiony będące pomnikami
przyrody. Na uwagę zasługuje urozmaicona rzeźba terenu.
Rezerwat Mechelińskie Łąki – utworzony decyzją wojewody pomorskiego w 2000 roku
położony jest na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Kosakowo,
przylega do Zatoki puckiej i częściowo obejmuje granice miejscowości. Znajdują się tu
unikatowe gatunki roślin i zwierząt. Zadaniem rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych i
bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i
łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych.
W części wydmowej znajdują się miejsca lęgów chronionych i rzadkich gatunków ptaków
(m.in. rybitw: białoczelneji rzecznej, ostrygojada, sieweczki: obrożnej i rzecznej). Na terenie
rezerwatu znajduje się również jedno z ostatnich stanowisk lęgowych biegusa zmiennego w
Polsce. Gnieżdżą się tutaj nadal chronione gatunki ptaków – takie jak żuraw, bąk, wąsatka,
kropiatka, błotniak stawowy. Oprócz ptaków, rezerwat jest ostoją płazów bezkręgowych.
Stwierdzono tu część krajowych gatunków, w tym wszystkie trzy ropuchy, na szczególną
uwagę zasługuje obecność rzadkiej w Polsce ropuchy paskówki. Do najcenniejszych
gatunków flory występującej w rezerwacie należy mikołajek nadmorski i stanowiska
słonorośli. Dlatego niezbędne jest zapewnienie ochrony, krzewienie wiedzy o unikatowości
przyrody zarówno wśród mieszkańców jak i przyjezdnych oraz edukacja społeczna m.in.
poprzez budowę ścieżek dydaktycznych.
Unikatowa roślinność (w szczególności mikołajek nadmorski) i miejsce bytowania cennych
gatunków ptactwa, miejsce lekcji poglądowych odbywanych przez zorganizowane piesze
wycieczki zarówno dzieci jak i dorosłych (poruszając się po terenach do tego dozwolonych).
Urozmaicona rzeźba terenu, wzgórza morenowe, bezpośrednie sąsiedztwo z terenami
leśnymi, z miejsc wyżej położonych widoczna panorama na rezerwat Beka oraz Półwysep od
nasady po Hel. Istotne są ochrona krajobrazu, zachowanie przestrzeni publicznej i przestrzeni
rekreacyjnej.
Klif mecheliński, (wybrzeże klifowe) jest tutejszą osobliwością przyrodniczą. Jest on
atrakcją turystyczną obszaru objętego LSROR. Stanowi on przedłużenie Kępy Oksywskiej.
Posiada duże walory krajobrazowe, a specyficzne warunki siedliskowe spowodowały
wykształcenie się na tym terenie unikatowej roślinności. Klif Mecheliński jest miejscem, w
którym spotykają się amatorzy modelarstwa, para i motolotniarstwa z całego województwa
pomorskiego. Ze szczytu klifu można podziwiać panoramę Zatoki Puckiej. Z Klifu rozciąga
się widok na Zatokę Gdańską, torpedownię, Rewę i Półwysep Helski. Od strony Pierwoszyna
klif porośnięty jest lasem (lasy prywatne). Od strony nadbrzeżnej znajduje się zejście na
plażę, mające charakter ochronny, co pozwala na skanalizowanie ruchu turystycznego oraz
spacerowego mieszkańców jednocześnie eksponując walory tej formy terenu oraz okolic.
Zejście ma szanse być znaczącym punktem na szlaku spacerowym w wypadku
wypromowania jako jednej z większych atrakcji sołeckich oraz połączenia w spójną
infrastrukturę turystyczną miejscowości. Możliwe połączenie z system tras i ścieżek
rowerowych Gminy biegającej od granic z miastem Gdynia poprzez Pierwoszyno Mechelinki,

wzdłuż drogi ECC Wybrzeże do granic miasta Gdyni z Gminą oraz trasą spacerową utworzenie ciągu pieszego w ramach projektu Nadmorska Aleja w Mechelinkach (PO Ryby).
Dwa jesiony wyniosłe – stanowią grupowy pomnik przyrody. To bardzo okazałe drzewa, o
obwodach 462 i 520 cm, ich wiek szacowany jest na 250 lat. Drzewa wpisane są do rejestru
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w 1971 r., a w 2006 r. nadano im imiona
Świętopełk i Mściwój. Drzewa te są na bieżąco konserwowane, objęte ochroną
konserwatorską znajdują się obok zespołu zabytkowego gospodarstwa rolnego (folwarku),
który jest własnością prywatną. Wskazane jest dalsze utrzymanie oraz ich większa promocja
(np. ujęcie ich opisu w ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej). Planujemy ich większe
wyeksponowanie oraz zapewnienie dostępu w ramach planowanego traktu spacerowego (Alei
Nadmorskiej).
Na plaży w pobliżu starych jesionów znajduje się już wyeksploatowana, drewniana scena
plenerowa. Corocznie odbywają się tam plenerowe wydarzenia kulturalno-artystyczne. Na
stałe wpisane w kalendarz imprez są między innymi Wybory Bursztynowej Miss Lata, które
przyciągają liczną publiczność, a uświetniane są gwiazdą wieczoru. Imprezy te sprzyjają
integracji społecznej. W związku z wzrastającym zainteresowaniem mieszkańców oraz osób
przyjezdnych, niezbędne jest wykonanie nowego amfiteatru z zadaszeniem sceny, co stanowi
przedmiot niniejszej operacji zawartej w niniejszym planie.
Przyrodniczo Aleja leży w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru stanowiącego enklawę wielu
cennych gatunków związanych z wilgotnymi i podmokłymi miejscami. Dużą część flory
stanowi grupa gatunków uznanych za zagrożone w Polsce i na Pomorzu. Są to m.in.: ostrzew
rudy, miecznik nadmorski, babka nadmorska, centuria nadbrzeżna, mikołajek nadmorski i
wiele innych. Okolice są unikalnym środowiskiem do bytowania cennych zespołów ptaków.
W Mechelinkach brakuje informacji na temat fauny i flory będącej pod ścisłą ochrona a
występującą licznie na tym terenie. Postawienie ścieżki edukacyjnej wzdłuż alei przyczyni się
do zgromadzenia i usystematyzowania materiałów w tym zakresie. Umiejscowienie
terenowych tablic informacyjnych nie tylko uatrakcyjni inwestycję, ale uświadomi osobom
korzystającym z Alei, z jakim bogactwem przyrodniczym obcują. Budowa alei umożliwi
również skanalizowanie ruchu turystycznego oraz bezpieczne podziwianie krajobrazu i
unikalnych zasobów. Pozwoli na skierowanie oferty edukacyjnej dla młodzieży szkolnej oraz
turystów odwiedzających ten zakątek.

2. Dziedzictwo kulturowe
(obiekty zabytkowe, obiekty o wartościach historycznych czy sentymentalnych)

Pomimo, iż miejscowość ma wielowiekową historię, nie zachowało się wiele zabytków. W
Ewidencji zabytków znajdują się pojedyncze obiekty z terenu Mechelinek. Należy do nich
datowana na pierwszą płową XIX w zagroda Grunwalda - Zespół zagrodowy, objęty ochroną
konserwatorską, z charakterystycznym ociosanym spadzistym dachem. Ten okazały dom
należał do rodziny Borskich przypuszczalnie najstarszego rodu Mechelinek, którzy mieli
przywilej osadników.
Kulturowo Miejscowość Mechelinki zalicza się do tzw. Kaszub Nordowych (północnych).
Obyczaje i tradycje są pielęgnowane m.in. dzięki festynom okolicznościowym, realizowanym
na terenie sołectwa (Noc świętojańska, letnie konkursy na plaży, wigilijne spotkania seniorów
i inne spotkania okolicznościowe). Mieszkańcy sołectwa uczestniczą w imprezach gminnych:
corocznie organizacja korowodu i wyplatanie wieńców dożynkowych, uczestnictwo w
corocznym konkursie na bożonarodzeniowe dekoracje siedzib i obejść.
Wykorzystywane do imprez sołeckich jest zaplecze w postaci świetlicy, starej sceny
plenerowej na plaży oraz terenu boiska sołeckiego. Podejmowane są wysiłki w celu
aktywizacji mieszkańców (zarówno zamieszkałych w sołectwie z pokolenia na pokolenie jak i
nowoprzybyłych). Planowane jest rozszerzenie oferty skierowanej do mieszkańców i
przyjezdnych m.in. poprzez gościnne występy teatrów muzyczno – tanecznych a także
kontynuacja i rozwój opisanych przedsięwzięć z wzbogaceniem o nowe inicjatywy.
Kontynuacja tradycji w zakresie przygotowania sceny oraz uporządkowania terenu i
dekorowaniu świetlicy przed imprezami, w czym corocznie biorą udział mieszkańcy w
ramach prac społecznych, podobnie jak w przygotowaniu wieńca i korowodu dożynkowego.
Niezbędne jest powstanie nowego amfiteatru, który zastąpi istniejącą wysłużoną scenę,
stwarzając lepsze warunki artystom i rosnącej publiczności co korzystnie wpłynie na
przygotowanie propozycji mieszkańców oraz turystów i przyczyni się do przedłużenia ich
pobytu w miejscowości.

3. Obiekty i tereny
(np. skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki),
Na terenie Mechelinek nie znajdują się skwery, parki oraz rynki. Istnieją natomiast
nieoznakowane trasy rowerowe. Planowana jest ścieżka rowerowa przechodząca przez
Mechelinki w ramach systemu ścieżek rowerowych w Gminie.
Planujemy adaptację ulicy Nadmorskiej do celów turystycznych. Niezbędna jest
Rewitalizacja alei - Ul. Nadmorska obecnie jest drogą gruntową, o nierównej nawierzchni,
stanowiącą nieestetyczny akcent kontrastujący z krajobrazem. Droga ta posiada ukryty
potencjał turystyczny, obecnie nie wykorzystywany. W wyniku realizacji projektu zostanie
ona przekształcona w trakt pieszo-jezdny zachęcający mieszkańców i turystów do spacerów
oraz pozostania w miejscowości w celu zapoznania się z jej pozostałymi atrakcjami.
Aleja Nadmorska (ul. Nadmorska) w Mechelinkach od lat jest naturalnym traktem
spacerowym. Niejako automatycznie, pomimo braku jej urządzenia, stała się miejscem
spotkań mieszkańców Gminy Kosakowo przy okazji wydarzeń kulturalnych oraz miejscem
spacerów i odpoczynku. Coraz liczniej odwiedzają ten region turyści.

4. Infrastruktura społeczna
(np. domy kultury, biblioteki, muzea, izby pamięci)
Infrastrukturę społeczną sołectwa stanowią: świetlica sołecka, plac zabaw oraz tzw. boisko wiejskie.
Obecny stan infrastruktury: świetlica wymaga odnowienia i doposażenia. Boisko (klepiskowe)
w sąsiedztwie placu zabaw, (brak wyodrębnionego centrum miejscowości, teren nadający się na jej
zorganizowanie). Poprawa usytuowania boiska, wprowadzenie funkcji integracji społeczności
oraz propozycja spędzania wolnego czasu przez dzieci i dorosłych. Plac zabaw jest urządzony
i wymaga bieżącej eksploatacji. Planuje się zorganizowanie bezpiecznej i atrakcyjne przestrzeni
publicznej łączącej funkcje rekreacyjne i integracyjne.
Świetlica - korzystają z niej dzieci młodsze oraz szkolne, niekiedy pod opieką rodziców. Świetlica
umożliwia spotkania, zajęcia świetlicowe oraz zajęcia sportowe jak tenis stołowy, lotki, piłkarzyki, (gry
planszowe). Niezbędne jest odnowienie /remont i doposażenie świetlicy. Scena letnia na plaży niewielka scena letnia drewniana i zadaszona z małym zapleczem oraz zewnętrznymi widownią (ławki
dla publiczności) ze względu na stan wyeksploatowania oraz rosnące potrzeby kulturalne
mieszkańców i turystów wymaga zastąpienia odpowiedniejszym obiektem – amfiteatrem.

5. Infrastruktura techniczna
(np. zakłady i obiekty zapewniające dostęp do podstawowych usług dla mieszkańców w
zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, itp,
Obecnie wieś jest zelektryfikowana i zgazyfikowana, zapewniony jest dostęp do wody. Miejscowość
jest skanalizowana, jedynie nowo wydzielone posesje wymagają skanalizowania. Za gospodarkę
odpadami odpowiada wyspecjalizowana firma.
Infrastruktura drogowa wymaga poprawy i doświetlenia. Wskazana jest budowa lepszych
nawierzchni. Przez miejscowość przechodzą: powiatowa droga asfaltowa, drogi gminne, drogi
utwardzone i gruntowe w tym droga z płyt jumbo.
Sieć dróg zapewnia dobre skomunikowanie z centrum Gminy, Miastem Gdynia (które jest węzłem
komunikacyjnym) i Rumią. Zapewniona jest zbiorcza komunikacja autobusowa (ZKM) z gminą
i pobliskimi aglomeracjami. Oświetlenie drogowe posiadają główne ciągi komunikacyjne (boczne
drogi nieoświetlone) i część osadnicza, praktyczny brak oświetlenia drogowego w nowych
jednostkach osadniczych. Planowana jest dalsza, systematyczna rozbudowa oświetlenia ulicznego.

6. Gospodarka i rolnictwo
(zakłady pracy, gospodarstwa rolne, warsztaty rzemieślnicze)

Większość ludności utrzymuje się z działalności pozarolniczej, pracując poza wsią w pobliskich
miastach: w usługach, przemyśle oraz z działalności gospodarczej.
Na terenie wsi nie jest ulokowany żaden większy zakład rzemieślniczy, produkcyjny ani usługowy.
Zaczyna się rozwijać infrastruktura turystyczna w tym pensjonaty, pokoje gościnne, punkty
gastronomiczne o charakterze stałym oraz sezonowym. Rozwój infrastruktury turystycznej
oraz promocja miejscowości i regionu może przyczynić się do zwiększenia miejsc pracy w tym
sektorze.
Rolnictwo Indywidualne jest w funkcji zanikowej, we wsi jest tylko jeden rolnik wysoko
wyspecjalizowany.
Tradycyjnym zajęciem mieszkańców z racji nadmorskiego położenia od zarania dziejów stanowiło
rybołówstwo. Obecnie nie cieszy się takim zainteresowaniem jak w odległych wiekach istnienia
miejscowości. W miejscowości są obecnie sprawne działające motorowe łodzie rybackie. Na nabrzeżu
znajduje się przystań rybacka. Obecne składa się z bardzo wyeksploatowanego zaplecza, w pracy
wykorzystywane są siły własne rybaków. Rozbudowa infrastruktury rybackiej pomoże utrzymać
tradycyjne zajęcie tutejszej ludności. Dlatego niezbędna jest poprawa warunków pracy rybaków
i infrastruktury rybackiej, m.in. przy wykorzystaniu wsparcia unijnego. Wykorzystanie walorów
turystyczno-rekreacyjnych może wpłynąć nie tylko na utrzymanie istniejących miejsc pracy, ale
na powstanie nowych.
Charakterystycznym rysem gospodarki sołectwa jest sezonowość. Usługi okołoturystyczne rozwijają
się z każdym rokiem coraz dynamiczniej. Jak wynika z powyższej analizy korzystnie na rozwój
sołectwa wpłynie stworzenie warunków do powstania większej ilości miejsc pracy na terenie wsi oraz
przedłużenie sezonu turystycznego. Do tego może się przyczynić wykorzystanie walorów turystycznorekreacyjnych, w tym rozbudowa bazy turystycznej, oferty kulturalnej oraz promocji atrakcji
lokalnych.

7. Kapitał społeczny i ludzki
(organizacje działające na terenie miejscowości).
Celem jest ustalenie zasobów wyróżniających daną miejscowość i rozpoznanie potencjału
jakim dysponuje.
Motorem życia społecznego we wsi jest Sołtys z Radą Sołecką. Sołtys opiekuje się świetlicą
sołecką oraz zapewnia w niej zajęcia, organizuje również zajęcia plenerowe (np. podchody w
lesie). W świetlicy prowadzone są systematycznie zajęcia świetlicowe prowadzone przez
instruktorów oraz z wykorzystaniem aktywności społeczności lokalnej. Na miejscu młodzież

szkolna i dzieci młodsze (również pod opieką rodziców) mogą korzystać ze świetlicy
posiadającej zaplecze socjalne, gry planszowe oraz rzutki, piłkarzyki, sprzęt do tenisa
stołowego. Ze względu na znaczną eksploatację i zużycie wyposażenia niezbędne jest
uzupełnianie.
Dzieci z terenu Mechelinek uczęszczają w większości do szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w sąsiedniej wsi Mosty. Szkoła zapewnia organizację czasu wolnego w formie zajęć
pozalekcyjnych i kółek zainteresowań oraz udostępnia swoją bazę sportową i komputerową.
Planujemy dalszą współpracę ze szkołą (Podstawową oraz Gimnazjum).
Gmina Kosakowo, a w szczególności referat odpowiadający za kulturę, sport, turystykę i
rekreację organizuje na terenie Mechelinek imprezy plenerowe. Najbardziej rozpoznawalne
cykliczne imprezy to Wybory Bursztynowej Miss Polski i Małej Miss (scena plenerowa) oraz
Grand Prix Biegów, które corocznie odbywają się na obszarach leśnych sołectwa. Gmina
wspiera inicjatywy sołeckie oraz zaprasza mieszkańców do uczestnictwa w wydarzeniach o
charakterze gminnymi i ponadgminnym. (Imprezy zgodnie z kalendarzem imprez gminnych o
charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym oraz zajęcia m.in. prowadzone w
Gminnym Domu Kultury w pobliskim Pierwoszynie).
Na terenie wsi działa stowarzyszenie Port Mechelinki, zrzeszając zapaleńców sportów
wodnych oraz tradycji morskich. Prowadzą min. zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie zakłada współpracę z Sołectwem, Szkołami, Gminą oraz innymi
organizacjami i instytucjami.
Ponadto inne stowarzyszenia, działające na terenie Gminy Kosakowo, a nie mające siedziby
na terenie Sołectwa, np. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy,
również podejmują działania na terenie miejscowości.

IV.

Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której
będzie realizowana operacja
1. Mocne i słabe stron miejscowości
– zestawienie (np. cechy wyróżniające miejscowość, potencjał gospodarczy, bariery).
mocne strony
słabe strony









zasoby przyrodnicze sołectwa, w tym
położenie nadmorskie,
unikalny Klif Mecheliński – atrakcja
przyrodniczo – turystyczna,
odpływ kolektora ściekowego
oczyszczalni Dębogórze został
wyprowadzony w morze,
bogate i wciąż kultywowane tradycje
rybackie,
utrzymywanie miejsc pracy w
rybactwie,
działająca świetlica wiejska położona
w atrakcyjnym miejscu nad morzem,
której działalności integruje społeczność,
młodzież i uwalnia inicjatywę społeczną,










brak wyodrębnionego i
zagospodarowanego spójnego centrum
miejscowości,
słaba infrastruktura turystyczna i
rekreacyjna,
nie wystarczająca ochrona obszarów
przyrodniczo cennych,
nie wystarczająca świadomość
mieszkańców oraz turystów w zakresie
wagi zasobów przyrodniczych,
słabość infrastrukturalna sołectwa,
kanalizacji wymagają nowo wydzielone
działki,





zespół rekreacyjny: plac zabaw i teren
przeznaczony na boisko sołeckie,
skanalizowanie sołectwa kanalizacją
zbiorczą,
malowniczo położona ul. Nadmorska,
stanowiąca naturalny trakt spacerowy
oraz oś turystyki i rekreacji w
miejscowości.





słaba infrastruktura drogowa (dominują
drogi gruntowe słabo oświetlone),
powstają samowolne ciągi piesze, co
doprowadza do degradacji środowiska,
nie zagospodarowanie ul. Nadmorska
(alei) wraz z otoczeniem .

2. Szanse rozwoju miejscowości oraz zagrożenia.
szanse









V.

Lp.
1.

2.

rybacki charakter miejscowości.
możliwość wykorzystania zasobów
przyrodniczych i kulturowych sołectwa
pod względem promocyjnym
i turystycznym,
możliwość utworzenia trasy
spacerowej,
rozszerzenie działalności świetlicy
wiejskiej ,
teren do zagospodarowania pod
rekreację w oparciu o infrastrukturę oraz
planowana budowa boiska oraz placu
zabaw zwiększy ofertę dla dzieci i
młodzieży,
możliwość budowy przystani rybackiej
z tzw. prawdziwego zdarzenia
(pomieszczenia rybackie, pomost rybacki
infrastruktura dojazdową).

zagrożenia










osłabienie zainteresowania
rybactwem,
degradacja zasobów środowiskowych
w wypadku ich niewłaściwej
konserwacji, w tym kanalizowaniu ruchu
pieszego (w tym unikatowego siedliska
mikołajka nadmorskiego),
osłabienie potencjału turystycznego
poprzez brak rozwoju usług
turystycznych, brak promocji może
spowodować dalszą marginalizacje
sołectwa,
negatywne procesy społeczne, w tym
patologizacja młodzieży w wypadku
braku alternatywnych i atrakcyjnych
rozrywek,
degradacja zabudowy rybackiej,
bliskość obszarów miejskich jako
alternatywnych centrów kultury i
rozrywki.

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i
przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w
okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu
odnowy miejscowości,
Nazwa zadania
Rozbudowa alei nadmorskiej w
Mechelinkach

Opis
Rozwój infrastruktury turystycznej,
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznych, warunki do organizacji
imprez kulturalno-artystycznych,
podniesienie walorów przyrodniczych
i turystyczno-rekreacyjnych okolicy
Zagospodarowanie przystani rybackiej Rozwój infrastruktury rybackiej
w Mechelinkach

3.

Place zabaw

4.

Biegowe Grand-Prix Powiatu
Puckiego
Festyny wiejskie oraz
(np. Noc Świętojańska, Dzień
Dziecka,
Wybory Bursztynowej Miss Lata oraz
wybory Małej Miss
Teren rekreacyjny (boisko
wielofunkcyjne, plac zabaw, ścieżki
spacerowe, urządzenie terenu itp.)

5.

6.
7.

8.

Parking

9.

Drogi, oświetlenie, inne

VI.

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej
Popularyzacja biegów terenowych
Integracja mieszkańców i turystów,
kultywacja tradycji lokalnych
Rozrywka, integracja mieszkańców i
turystów,
Rekreacja mieszkańców i turystów

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej
Zgodnie z planem rozwoju dróg

Opis każdej inwestycji bądź przedsięwzięcia
aktywizującego społeczność lokalną

- nazwa,
- cel,
- przeznaczenie,
- harmonogram realizacji,
- kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania.

Lp.

Nazwa zadania

10. Rozbudowa alei
nadmorskiej w
Mechelinkach

Cel

Rozwój
infrastruktury
turystycznej,
Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznych,
warunki do
organizacji imprez
kulturalnoartystycznych,
podniesienie
walorów
przyrodniczych i
turystycznorekreacyjnych
okolicy
11. Zagospodarowanie Rozwój
przystani
infrastruktury
rybackiej w
rybackiej
Mechelinkach
12. Place zabaw
Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej

Przeznaczenie
Turystyka i
rekreacja,
warunki
techniczne do
organizacji
plenerowych
imprez
artystycznokulturalnych

Harmonogram Szacunkowa
Źródła
planowanej
Kwota
pozyskania
realizacji
końcowa
środków
Do
1,5 mln.
PLGR/PO
2013/2014
Ryby

Lokalni
rybacy

Do 2013/2014 Ok. 20 mln.

PO Ryby

Rekreacja i
integracja

Do 2015

PROW

50 tys.

13. Biegowe GrandPrix Powiatu
Puckiego
14. Festyny wiejskie
oraz
(np. Noc
Świętojańska,
Dzień Dziecka,
15. Wybory
Bursztynowej
Miss Lata oraz
wybory Małej
Miss
16. Teren rekreacyjny
(boisko
wielofunkcyjne,
plac zabaw,
ścieżki spacerowe,
urządzenie terenu
itp.)
17. Parking

18. Drogi,
oświetlenie, inne

VII.

Popularyzacja
biegów
terenowych
Integracja
mieszkańców i
turystów,
kultywacja
tradycji lokalnych
Rozrywka,
Integracja
mieszkańców i
turystów,

Sport,
rekreacja

Corocznie w
maju

Mieszkańcy,
turyści

corocznie

POKL,
Gmina,
Sołectwo,
Sponsorzy

Mieszkańcy,
turyści

corocznie

Gmina
Kosakowo

Rekreacja
mieszkańców i
turystów

Mieszkańcy,
turyści

2015-2017

1,2 mln

PROW,
inne

Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej
Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej

Mieszkańcy,
turyści

2015-2017

250 tys.

Inne

Mieszkańcy,
turyści

Ok 1000 zł
(nagrody)

Gmina
Kosakowo

Zgodnie z planem rozwoju dróg

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych,
ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno –
przestrzenne.

Ze względu na swoje położenie i cechy funkcjonalne obszary o szczególnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych
w Sołectwie Mechelinki to:
- ul. Nadmorska,
- pas wybrzeża w Mechelinkach.

W miejscowości Mechelinki życie społeczne i rekreacyjne koncentruje się wzdłuż brzegu
morskiego. Tu jest plaża i równolegle pas terenu , na którym znajdują się scena
plenerowa, boisko, świetlica, przystań rybacka.
Ul. Nadmorska - /teren projektowanej alei/ w Mechelinkach od lat jest naturalnym traktem
spacerowym. Niejako automatycznie, pomimo braku jej urządzenia, stała się miejscem
spotkań mieszkańców Gminy Kosakowo przy okazji wydarzeń kulturalnych oraz miejscem
spacerów i odpoczynku. Łączy ona ww punkty, tworząc spójny ciąg komunikacyjny, będący
kontynuacją tych przestrzeni.
Rewitalizacja alei - ul. Nadmorska obecnie jest drogą gruntową, o nierównej nawierzchni,
stanowiącą nieestetyczny akcent kontrastujący z krajobrazem. Droga ta posiada ukryty
potencjał turystyczny, obecnie nie wykorzystywany. Wymaga zatem zadań rewitalizacyjnych.

W wyniku realizacji projektu, pn. Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach, zostanie
przekształcona w trakt pieszo-jezdny zachęcający mieszkańców i turystów do spacerów oraz
pozostawania w miejscowości, zapoznając się z jej pozostałymi atrakcjami.
Zakres operacji obejmuje wykonanie małej infrastruktury architektonicznej wraz z ciągiem
pieszo-jezdnym, biegnącym wzdłuż pasa drogowego leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie
plaży w Mechelinkach. W ramach zadania przewiduje się również stworzenie ścieżki
edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.
Zakres prac obejmuje również budowę amfiteatru terenowego wraz zadaszeniem sceny.
Planuje się dojście do widowni z obydwu stron. Amfiteatr służyć będzie organizacji lokalnych
imprez kulturalno-artystycznych.
Na terenie inwestycji oprócz prac projektowych planuje się również prace rozbiórkowe
i demontażowe. Rozbiórka wiaty ze sceną, wycinka krzewów. Cały teren dostępny również
będzie dla osób niepełnosprawnych.
Rewitalizacja Alei wraz z amfiteatrem pozwoli na przedłużenie sezonu letniego.
Zagospodarowany teren wraz z oświetleniem i ścieżką edukacyjną dla dzieci rozszerzy
możliwości korzystania z infrastruktury publicznej i rekreacyjnej. W Mechelinkach w
bezpośrednim sąsiedztwie przebiegać będzie szlak rowerowy. Nowa Aleja wraz z
infrastrukturą w znaczny sposób przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego
uzupełniając system nadmorskich atrakcji w miejscowościach pierwotnie koncentrujących się
głównie na rybactwie. Przyczyni się to również do promocji regionu, a w szczególności
obszarów zależnych od rybactwa.
Planujemy Rozwój miejscowości nie powodujący degradacji środowiska przyrodniczego,
krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego, oparty na poszanowaniu oraz rozwoju i
rozpropagowaniu atrakcji miejscowości w tym tradycji, posiadanych zasobów
przyrodniczych, zabytków kultury i przyrody oraz infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i
kulturalnej.

