
UCHWAŁA NR XL /474 /2014
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dwór Wejherowski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)1) oraz art. 5 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 173). 

Rada Gminy Wejherowo 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Plan Odnowy Miejscowości Nowy Dwór Wejherowski na lata 2014–2020 stanowiący załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

1) Zmiana Dz. U. z 2013 poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379
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Plan Odnowy Miejscowości 

Nowy Dwór Wejherowski  

 (kaszb. Nowi Dwór Wejrowszczi)  

na lata 2014-2020 

 
Gmina Wejherowo; Powiat Wejherowski; Województwo Pomorskie 

Sołectwo Nowy Dwór Wejherowski  

 

Nowy Dwór Wejherowski, 2014 r. 

Tu je mòja mòc i chwała /  
Mégò serca swiãti dzél /  
W jegò służbie jô sã trawiã / 
Zdrzãcë w jegò wiôldżi cél.                                                                                                                                                                                              
                                                      

L. Heyke (Swiat kaszëbsczi) 
 

 

Załącznik do Uchwały Nr XL /474 /2014

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 23 kwietnia 2014 r.
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„Plan Odnowy Miejscowości Nowy Dwór Wejherowski na lata 2014 - 2020” został przyjęty:  

 

Uchwałą nr 1 Zebrania Wiejskiego z dnia  

31 marca 2014 r. 

 

„Plan Odnowy Miejscowości Nowy Dwór Wejherowski  na lata 2014 - 2020” został przyjęty 

jako: 

Uchwała nr XL / 474 /2014 

Rady Gminy Wejherowo z dnia 23 kwietnia 2014 r. 

 

 

Opracowano w wyniku konsultacji społecznych, z Sołtysem, Radą Sołecką i 

przedstawicielami aktywnych mieszkańców. 

 
Sołtys: Bożena Holka 
Rada Sołecka w składzie: Roman Leike, Ewa Stuba, Wojciech Stuba 
 
Radny: Stanisław Bieszk 
 
Mieszkańcy: Lucyna Dopke, Marek Stasiak, Honorata Zdybała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie i nadzór merytoryczny nad „Planem Odnowy Miejscowości Nowy Dwór 

Wejherowski  na lata 2013-2020”, dr inż. Ryszard Zarudzki (konsultant zewnętrzny), 

współpraca i koordynacja Piotr Hebda, pracownik Urzędu Gminy Wejherowo. 
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Wstęp i metodologia pracy nad planem odnowy  

 

Praca nad Planem Odnowy Miejscowości Nowy Dwór Wejherowski łącznie 

trwała 3 miesiące i przebiegała w kilku etapach.  

Podstawową odpowiedzialność za organizację i przygotowanie spotkań 

ponosił Sołtys, członkowie Rady Sołeckiej, aktywni mieszkańcy, Radny i Koordynator 

gminny. Spośród wymienionych przedstawicieli utworzono Grupę Roboczą do 

opracowania „Planu Odnowy Miejscowości dla Sołectwa Nowy Dwór Wejherowski” 

na okres od 2014 - 2020 r.   

Przed każdym z zaplanowanych spotkań każdy członek zespołu otrzymał 

materiały robocze związane z opracowywanym zagadnieniem. Koordynator gminny i 

Konsultant zewnętrzny odpowiadali za merytoryczny przebieg spotkań, zebranie 

informacji i ostateczne opracowanie planu odnowy.  

Na pierwszym spotkaniu konsultant poinformował mieszkańców o celach i 

zasadach opracowania planu odnowy miejscowości. Szczegółowo omówiono 

charakterystykę miejscowości oraz dokonano analizy zasobów. Określono główne 

problemy rozwojowe. Zebrane informacje posłużyły do opracowania charakterystyki 

miejscowości (Rozdział 1) i inwentaryzacji zasobów służących odnowie miejscowości 

(Rozdział 2). Ta część planu odnowy kończy się analizą SWOT oraz 

podsumowaniem sytuacji rozwojowych ze wskazaniem głównych barier i szans 

rozwojowych (Rozdział 3). Następnie przygotowano propozycję priorytetów, celów i 

zadań lub przedsięwzięć eliminujących lub ograniczających istniejące problemy lub 

bariery rozwojowe miejscowości. 

Przed kolejnym spotkaniem konsultacyjnym przedstawiciele mieszkańców 

(Sołtys, Rada sołecka, Radny, aktywni mieszkańcy) otrzymali opracowane po 

pierwszym spotkaniu propozycje priorytetów, celów i zadań. Spotkania poświęcone 

były szczegółowemu omówieniu uzgodnionej dokumentacji. Rezultaty tych prac 

przedstawiono w rozdziale 4. Następnie rozpoczęto pracę nad opracowaniem kart 

zadań przyjętych do realizacji. Karty dotyczyły wybranych przez mieszkańców 

istotnych dla rozwoju miejscowości zadań i przedsięwzięć. Praca nad kartami zadań 

była rozłożona w czasie i trwała do momentu następnego spotkania konsultantów z 

grupą odnowy miejscowości. Szczegółowy opis wszystkich spotkań oraz ich przebieg 

wraz z wypracowanymi rezultatami przedstawiono w Załączniku nr 4. Harmonogram 

opracowania Planu Odnowy Miejscowości. 
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Opracowany Plan Odnowy Miejscowości nie jest dokumentem zamkniętym. 

Na każdym etapie jego wdrażania wraz z zmieniającymi się okolicznościami i 

wymaganiami będzie możliwość jego uzupełniania, poprawiania i udoskonalania.  

Każde z wymienionych spotkań było dokumentowane, a listy obecności 

zostały zarchiwizowane. W niektórych przypadkach została wykonana dokumentacja 

fotograficzna spotkań. Ostatnim elementem pracy nad Planem Odnowy Miejscowości 

było opracowanie zebranych materiałów. Za tą część pracy odpowiedzialny był 

Konsultant zewnętrzny przy współpracy Koordynatora gminnego. Zebrane dane 

poddano szczegółowej analizie. Dokument uzupełniono o informacje zebrane na 

podstawie danych statystycznych udostępnionych przez Urząd Gminy. Do pracy 

wykorzystano również lokalną bazę danych statystycznych GUS Pomorskiego 

Oddziału Regionalnego w Gdańsku. Korzystano również z informacji udostępnionych 

przez mieszkańców miejscowości, dla której opracowano plan odnowy lub innych 

danych historycznych z zasobów bibliotecznych, archiwów i dostępnych danych z 

Internetu. 

Odnowa miejscowości to nie tylko opracowany dokument, to również proces 

społeczny dziejący się wewnątrz danej miejscowości. Jeśli ma on być trwały i w 

perspektywie 5 do 7 lat dokonać widocznych zmian powinien opierać się na 

odpowiednich zasadach. Sołtys i Rada Sołecka jest odpowiedzialna nie tylko za 

opracowanie dokumentu, ale także za zarządzanie całym procesem wprowadzania 

planu w życie, ustalanie harmonogramu prac, kontakty z gminą i społecznością 

lokalną, innymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji odnowy 

miejscowości. Organizacja wdrażania Planu Odnowy Miejscowości, jako proces 

ciągły wymaga systematyczności i stwarza najwięcej trudności, stąd też ważny jest 

podział obowiązków w grupie i cykliczne dobrze przygotowane spotkania robocze. 

Postęp w realizacji Planu Odnowy Miejscowości będzie oceniany raz do roku na 

zebraniach wiejskich. W razie potrzeby przeprowadzana będzie aktualizacja 

dokumentu. Monitorowanie będzie procesem ciągłym, przez systematyczne 

zarządzanie i ocenę postępu prac przy realizacji określonych w planie zadań. Proces 

zmian będzie dokumentowany przez prowadzenie kroniki i wykonywanie zdjęć. 

Ewaluacja dokonywana będzie przez ocenę realizacji założonych celów, realizacji 

zadań i przedsięwzięć.  

Ostatnim etapem opracowania planu odnowy było przyjęcie Uchwały Zebrania 

Wiejskiego mieszkańców o zatwierdzeniu do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości 
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na lata 2014 - 2020”. Następnie Rada Gminy podjęła podobne czynności, uchwalając 

plan na posiedzeniu Rady Gminy. Teraz pozostaje już tylko codzienna zespołowa 

praca nad wdrażaniem zadań i przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność i 

przyczyniających się do rozwoju miejscowości. 

Warto sobie uświadomić, że Plan Odnowy Miejscowości („Naszą Małą 

Strategię”) opracowali mieszkańcy, i to oni są jego autorami. Powinni czuć się 

odpowiedzialni za jego wdrażanie. Gmina winna wspierać te działania, w 

szczególności przez opiekę merytoryczną i ile to możliwe wsparcie finansowe. 

 

Mieszkańcy miejscowości Nowy Dwór Wejherowski - 

 Autorzy opracowania 
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Uwarunkowania rozwoju lokalnego  

 

Plan Odnowy Miejscowości Nowy Dwór Wejherowski uwzględnia dla danego 

obszaru specyficzne uwarunkowania historyczne, geograficzne, gospodarcze i 

społeczno-kulturowe. Niniejsze czynniki wydatnie oddziaływają na rozwój lokalnej 

społeczności.  

 

Rys historyczny Kaszub 

 

Nazwa Kaszuby pojawiła się w dokumentach historycznych w XII w. W historii 

Kaszub można wyróżnić 3 okresy.  

I okres - średniowiecze - Czas tworzenia zrębów zorganizowanej państwowości 

zakończony niepowodzeniem spowodowanym utratą zależności w części zachodniej 

na rzecz postępującej germanizacji (szczególnie po sprowadzeniu Zakonu 

Krzyżackiego do Prus). Po osiedleniu się pomorskich rodów niemieckich, szlachta 

kaszubsko-polska zubożała i straciła na znaczeniu. 

II okres, od końca XV do połowy XIX w. to okres postępującej germanizacji Kaszub i 

ogólnego letargu kulturowego. 

III okres - Charakteryzujący się odrodzeniem kulturalnym i językowym 

kaszubszczyzny. Postępuje krystalizacja poczucia przynależności narodowej i 

etnicznej. W czasie II Wojny Światowej miejscowa elita została wysiedlona oraz 

wywieziona na roboty do Niemiec lub do obozów koncentracyjnych. Również w 1945 

wkraczające wojska radzieckie traktowały ludność kaszubską, jako Niemców. W 

1960 roku działacze kaszubscy powołali Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

promujące do dziś język i kulturę Kaszubów. Od roku 1983 roku działa Kaszubski 

Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, który promuje kaszubskość przez organizację 

szkoleń, warsztatów rzemiosła, kultury i tradycji Kaszubskiej oraz współpracuje z 

wieloma krajami w Europie (np. Danią, Niemcami, Szwecją). 

Bogactwo niematerialne kultury kaszubskiej powstało na bazie kultury 

kaszubskiej, polskiej, niemieckiej i holenderskiej. Kaszubi cechują się pracowitością, 

gospodarnością, sumiennością, zakorzenieniem idei regionalnych i nieufnością 

wobec obcych. Na Kaszubach do dziś kultywuje się odrębne obyczaje świąteczne 

oraz swoisty humor ludowy. Najważniejszą częścią Kaszubskiego dziedzictwa 

ludowego jest literatura w języku kaszubskim i własny odrębny język. Od roku 1999 r. 
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wszystkie ziemie zamieszkałe przez Kaszubów znalazły się w województwie 

pomorskim. Pod względem podobieństwa krajobrazowego i geograficznego teren 

województwa podzielono na części: Kaszuby Północne, Kaszuby Środkowe, 

Kaszuby Południowe. Miejscowość Łężyce położona jest na obszarze Kaszub 

Północnych, obejmujących pas wybrzeża bałtyckiego oraz tereny rolniczo – leśne.   

 

Opis gminy wiejskiej Wejherowo 

 

Gmina wiejska Wejherowo położona jest wokół miasta Wejherowo. 

Administracyjnie została podzielona na 16 sołectw (w tym sołectwo Nowy Dwór 

Wejherowski). Są to tereny rdzennie kaszubskie, które zamieszkuje również ludność 

przybyła z głębi Polski oraz dawnych kresów wschodnich. Ze wschodu na zachód 

gminy przebiega Pradolina Łeby – Redy. Morenowe Wzgórza porośnięte lasami 

przypominają Przedgórze lub Bieszczady. Teren nadaje się do turystyki aktywnej, 

strome podjazdy gwarantują prawie górskie warunki do uprawiania kolarstwa. 

Obszary leśne gminy zajmują powierzchnię 11300 ha co stanowi prawie 59% 

powierzchni gminy. Turystyka ma przede wszystkim wymiar lokalny i koncentruje się 

w rozciągającym się aż do Gdańska leśnym kompleksie promocyjnym Lasów 

Darżlubsko – Oliwskich. Sieć zabytków rozrzucona jest na dużym obszarze. Atrakcją 

turystyczną może być zwiedzanie miasta Wejherowa, które jest jednym z większych 

ośrodków przemysłowo-handlowych w województwie. Obok wielu zabytków miasto 

słynie z ponad 300 letniej Kalwarii i odnowionych w latach 2007-2008 blisko 26  

kapliczek. W mieście rozwinięta jest dobrze sieć usług z których korzystają 

mieszkańcy gminy wiejskiej. Gmina w ostatnich latach traci swój charakter rolniczy 

na rzecz rozwoju sieci usług, produkcji i funkcji mieszkalnej.  
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1. Charakterystyka miejscowości 

 

Nowy Dwór Wejherowski jest to wieś kaszubska położona w Polsce na terenie 

Województwa Pomorskiego. Miejscowość administracyjnie znajduje się w powiecie 

wejherowskim oraz Gminie Wejherowo, w pobliżu miast Wejherowo, Reda, Rumia i 

Gdynia. Nowy Dwór Wejherowski jest siedzibą Sołectwa Gminy Wejherowo. W latach 

1975 - 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gdańskiego.  

Historycznie Nowy Dwór Wejherowski stanowił majątek należący w XV w. do 

Sopieszyna, a następnie Bieszkowic. W XVII wieku w posiadanie majątku wszedł ród 

Wejherów, który założył w tym miejscu folwark. W XVIII wieku Nowy Dwór 

wymieniany jest jako wieś szlachecka należąca do czterech właścicieli, która 

następnie przeszła w całości w posiadanie rodziny Keyserlingów. W 1868 r. 

znajdowało się tu 6 budynków mieszkalnych, wśród których znajdował się budynek 

dworski. Na przełomie XIX i XX wieku do Nowego Dworu należało Borowo – osada 

leśna, dawniej prywatne leśnictwo Keyserlingów – oraz przysiółek Nowiny. Wieś 

uległa zniszczeniu w trakcie działań II wojny światowej, Do dzisiejszych czasów 

zachowały się jedynie pojedyncze elementy historycznej struktury – kapliczka, szkoła 

oraz pojedyncze budynki o formach historycznych i tradycyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Dwór Wejherowski  – położenie  
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Obecnie Nowy Dwór Wejherowski jest jednym z szesnastu sołectw 

wyodrębnionych w podziale terytorialnym Gminy Wejherowo. Od północy graniczy z 

sołectwem Gniewowo, od zachodu z sołectwem Sopieszyno, od południa z 

sołectwem Bieszkowice, a od wschodu z sołectwami Zbychowo i Reszki. Głównymi 

ośrodkami miejskimi zlokalizowanymi w pobliżu omawianej miejscowości są 

Wejherowo (odległość 8 km), Reda (odległość ok. 12 km) oraz aglomeracja 

Trójmiasta (odległość ok. 30 km). 

Pod względem liczby mieszkańców Nowy Dwór Wejherowski zaliczany jest do 

średnich miejscowości w Gminie Wejherowo. Zgodnie z informacjami 

przedstawionymi na wykresie poniżej łącznie w miejscowości mieszka 514 osób. 

Wartość stanowi 2,3 % całej populacji mieszkańców Gminy Wejherowo (wg. stanu na 

dzień 31.12.2013 r.). W ostatnich 10 latach (za okres 2002 – 2012) liczba 

mieszkańców zwiększyła się o 143 osoby, z 371 do 514 mieszkańców co stanowi 

wzrost liczby ludności o 38,5 %. 

 

Liczba mieszkańców sołectwa Nowy Dwór Wejherowski na tle pozostałych  
sołectw gminy Wejherowo 

 

 
Źródło: UG Wejherowo (stan 01.01.2013 rok) 

 

Analizując strukturę wiekową mieszkańców stwierdzono, że 59% 

mieszkańców (302 osoby) jest w wieku produkcyjnym (kobiety 18-60 lat, mężczyźni 

18-65 lat). W wieku emerytalnym jest około 8 % mieszkańców (ok. 40 osób  z całej 

populacji mieszkańców). Dzieci i młodzież stanowią 33,5% społeczności (172 osoby). 
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Zgodnie ze statutem sołectwa organem uchwałodawczym i kontrolnym dla 

miejscowości Nowy Dwór Wejherowski jest zebranie wiejskie (zebranie ogółu 

mieszkańców), natomiast wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspomaga Rada 

Sołecka, która jest organem doradczym. Sołtys ma prawo do brania udziału i 

występowania na forum rady gminy (nie ma on jednak prawa głosu). Od 2010 r. 

miejscowość ma możliwość dysponowania  funduszem sołeckim.  

Przedstawiona poniżej mapa obrazuje gminę Wejherowo z zaznaczonymi 

obwodami podziału geodezyjnego wszystkich sołectw z wyróżnieniem sołectwa 

Nowy Dwór Wejherowski. 

 

 

Mapa obszaru gminy Wejherowo z podziałem na sołectwa z wyróżnieniem 

 sołectwa Nowy Dwór Wejherowski. 

 

Nowy Dwór 

Wejherowski  
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Miejscowość Nowy Dwór stanowi 2,4% ogólnej liczby ludności gminy Wejherowo 

oraz stanowi  1,3 % całkowitej jej powierzchni. 

 

Charakterystyka wartości historyczno-przestrzennych miejscowości  

 

(Występowanie w Nowym Dworze Wejherowskim obiektów chronionych). 

W tabeli poniżej zostały wskazane obiekty wyznaczone przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków do umieszczenia w gminnej ewidencji zabytków.1 

 

Miejscowość Obiekt Data powstania Konstrukcja 

Nowy Dwór 
Wejherowski 

kapliczka przydrożna XIX w. Murowany 

Nowy Dwór 
Wejherowski 

dom mieszkalny I ćw. XX w. Murowany 

Nowy Dwór 
Wejherowski 

dawna szkoła – obok 
poczta 

I ćw. XX w. Murowany 

 

W Nowym Dworze obiekty wyznaczone przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków do umieszczenia w gminnej ewidencji zabytków to kapliczka przydrożna, 

dom mieszkalny, dawna szkoła – obok poczta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Wymienione obiekty nie należą do gminnej ewidencji. W celu jej sporządzenia konieczna jest 

weryfikacja tj. wykreślenie obiektów nie istniejących lub takich które zostały przekształcone w sposób 
uniemożliwiający ich rozpoznanie. Następnie należy uzupełnić ewidencję o obiekty pominięte bądź 
nowsze. W gminnej ewidencji zabytków należy umieścić wszystkie budynki powstałe minimum 50 lat 
temu i posiadające walory historyczne bądź kulturowe tj. np. formę tradycyjną lub typową dla regionu 
lub inne walory architektoniczne bądź artystyczne. Ewidencja powinna dotyczyć zachowania, ochrony 
i rewaloryzacji zespołów przestrzennych ze względu na ich wartość historyczną, kompozycyjną i 
kulturową. 
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2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

 

Zabudowa architektoniczna 

 

Poniższa mapka przedstawia układ ulic miejscowości Nowy Dwór 

Wejherowski, który tworzy zespół wybudowań. Zabudowa mieszkaniowa jest 

zróżnicowana pod względem przestrzennym. We wsi przeważa zabudowa 

jednorodzinna i siedliskowa obejmująca łącznie 289 budynków mieszkalnych i 

gospodarczych (wg stanu na 2013 r.).  
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Uwarunkowania geograficzno – przyrodnicze.  

 

Nowy Dwór  Wejherowski 

położony jest na obszarze 

Wysoczyzny Pojezierza 

Kaszubskiego, (rysunek 

obok). Szczególną rolę 

przyrodniczą na tym 

obszarze pełnią lasy. 

Miejscowość znajduje się w 

całości na obszarze 

Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego (TPK). 

Blisko 38 % parku 

zlokalizowana jest na 

obszarze gminy Wejherowo co stanowi 7750 ha jego powierzchni. W sposób  

szczególny dotyka to kilku sołectw które w całości są położone na obszarze parku. W 

kolejności na południe od miasta Wejherowa jest to w pierwszej kolejności sołectwo 

Gniewowo (1925 ha), następnie  Zbychowo (933 ha), Nowy Dwór Wejherowski (255 

ha), Reszki (216 ha)  i Bieszkowice (1292 ha). Warto również pamiętać, że 

częściowo na obszarze TPK położone są  tereny należące do innych sołectw takie 

jak: Sopieszyno, Ustarbowo i Łężyce. Lokalizacja na obszarze parku związana jest z 

ograniczeniami i zakazami wynikającymi z ochrony unikalnych walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych. Trójmiejski Park Krajobrazowy powołany został dla 

ochrony unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Występują tu 

zróżnicowane zbiorowiska roślinne i wiele gatunków roślin chronionych i rzadkich. 

Wśród nich wyróżnia się liczebnością grupa gatunków podgórsko-górskich i 

reliktowych. Trójmiejski Park Krajobrazowy (kaszb.  Trzëmiejsczi Park Krajòbrazny) 

to park na obszarze którego tereny leśne stanowią 90% powierzchni z enklawami 

rolniczymi należącymi do miejscowości Zbychowo i Reszki, Gniewowo, Bieszkowice i  

Nowy Dwór Wejherowski. 

 Poniżej na kolejnych mapach przedstawiono informacje charakteryzujące 

obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na pierwszej pokazane są granice 

obszaru Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na kolejnej wyróżniono te sołectwa 

Nowy Dwór 
Wejherowski 
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w gminie Wejherowo które w całości są położone na obszarze TPK (Gniewowo, 

Zbychowo, Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice, Łężyce) stanowiące 

enklawy rolnicze dla tego obszaru. Na ostatniej mapie przedstawiono ponownie cały 

obszaru TPK oraz dodatkowo wyróżniono teren ochronny bezpośrednio przyległy do 

parku i określany jako Otulina Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK). 

 

Miejscowości w gminie Wejherowo, które w całości położone są na obszarze TPK (Gniewowo, 
Zbychowo, Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice, Łężyce) i stanowią enklawy rolnicze dla 

tego obszaru. 

Gniewowo – 
enklawa 
rolnicza 

TPK 
Zbychowo – 

enklawa 
rolnicza TPK 

Reszki – 
enklawa 
rolnicza 

TPK 
Bieszkowice – 

enklawa 

rolnicza TPK 

Nowy Dwór 
Wejherowski – 

enklawa 
rolnicza TPK 

 Łężyce – 
enklawa 

rolnicza TPK 
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Bogactwo kulturowe i przyrodnicze w Sołectwie Nowy Dwór Wejherowski  
 

Lp. Wyszczególnienie  Nowy Dwór Wejherowski 

1   BUDOWNICTWO SAKRALNE (ilość): 

1.1 kościoły 1 

1.2 kapliczki, figury przydrożne 1 

1.3 krzyże 2 

2   CMENTARZE: 

2.1 cmentarze (ile/jakie) Cmentarz katolicki 

2.2 
ODPUSTY 

(liczba w ciągu roku/w miesiącach) 
1/IX 

3   BOGACTWO PRZYRODNICZE: 

3.1 park krajobrazowy Trójmiejski Park Krajobrazowy 

3.2 lasy (pow. w ha) 47 ha lasów mieszanych 

3.3 łęgi (pow. w ha) 6,00 

3.4 mokradła (obszar w ha) 3,20 

3.5 stawy naturalne (ilość x pow. w ha) 4 x 0,25 

3.6 studnie kopane (ilość/czynne) 1/1 

 

Pomniki przyrody 

 

Na terenie Gminy Wejherowo znajduje się 49 pomników przyrody, z czego 41 

utworzonych zostało przez wojewodę, a 8 przez Radę Gminy Wejherowo. Pomnik 

przyrody w Nowym Dworze Wejherowskim został ustanowiony na podstawie 

Uchwały Rady Gminy. 

 

Pomnik przyrody ustanowione na podstawie Uchwały Rady Gminy 
 

Gatunek 
Obwód 

(m) 
Wysokość 

(m) 
Wiek Lokalizacja 

lipa drobnolistna 3,19 21 180 Nowy Dwór Wejherowski 
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Warunki klimatyczne 
 

 

Omawiany obszar położony jest w krainie klimatycznej wybrzeża Zatoki Gdańskiej. 

Położenie miejscowości w zasięgu oddziaływania zbiornika Morza Bałtyckiego 

wpływa na wydłużenie okresów przejściowych – przedwiośnia i przedzimia. Klimat 

został wytworzony przez warunki miejscowe, takie jak ukształtowanie terenu, 

roślinność i stosunki wodne. Charakterystyczną cechą obszaru wysoczyzny 

Pojezierza Kaszubskiego jest znaczne zróżnicowana klimatyczne jego obszarów. 

 

Struktura użytkowania gruntów  

 

W Nowym Dworze  obszary leśne  to blisko 18% powierzchni sołectwa. Na 

ogólną powierzchnię 255 ha sołectwa, lasy obejmują powierzchnię 47 ha. Stanowi to 

obszar blisko 0,4 % wszystkich obszarów leśnych w Gminie Wejherowo.  

 

Na ogólną powierzchnię miejscowości 254,7 ha: 

- grunty orne stanowią 130,3 ha, co stanowi 51,2% powierzchni miejscowości,  

- łąki stanowią 5,34 ha (2,1 % pow. miejscowości), 

- pastwiska stanowią 19,4 ha (7,6 % pow. miejscowości).  

 

Obszar miejscowości Nowym Dworze charakteryzuje się słabymi warunkami 

do produkcji rolniczej. Występują tutaj grunty kompleksu żytniego słabego. Więcej 

informacji o strukturze użytkowania powierzchni w sołectwie Nowy Dwór 

Wejherowski przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Struktura użytkowania powierzchni w sołectwie Nowy Dwór Wejherowski  
 

Wyszczególnienie 
Nowy Dwór 
Wejherowski 
(pow. w ha) 

Struktura 
powierzchni 

sołectwa 
(w %) 

Gmina 
Wejherowo 
(pow. w ha) 

Sołectwo 
Nowy Dwór 

Wejherowski   
w % całej 

gminy 
Wejherowo 

1 2 3 4 5 

Powierzchnia miejscowości ogółem, w tym: 254,70 100,0 19379 1,3 

Użytki Rolne ogółem, w tym: 160,54 63,0 5382 3,0 

Grunty orne, w tym: 130,30 51,2 4049 3,2 

Grunty klasy IIIa 0,70 0,3 12 5,8 

Grunty klasy IIIb 0,30 0,1 110 0,3 

Grunty klasy IV a 37,80 14,8 767 4,9 

Grunty klasy IV b 37,80 14,8 1214 3,1 

Grunty klasy V 45,90 18,0 1281 3,6 

Grunty klasy VI 7,80 3,1 660 1,2 

Sady 5,50 2,2 55 10,1 

Łąki 5,34 2,1 1205 0,4 

Pastwiska 19,40 7,6 520 3,7 

Lasy i grunty leśne 46,00 18,1 11765 0,4 

Tereny komunikacyjne - drogi 14,70 5,8 449 3,3 

Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne 
zabudowane 

21,17 8,3 616 3,4 

Tereny różne (niezabudowane, zielone, 
rekreacyjne, ekologiczne, w tym nieużytki 

12,29 4,8 192 6,4 

 

Źródła utrzymania mieszkańców  

 

Rolnictwo 

 

W okresie od 2000 do 2013 roku liczba gospodarstw rolnych w sołectwie 

Nowy Dwór Wejherowski  wzrosła o 11 gospodarstw, z 38 do 49. Z analizy struktury 

wynika, że okresie ostatnich 13 lat wzrosła głownie liczba małych gospodarstwa do 

1-2 ha powierzchni (więcej informacji na temat struktury gospodarstw podano w 

tabeli poniżej). Aktualnie w całej Gminie Wejherowo znajdują się łącznie 974 

gospodarstwa. 
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Liczba gospodarstw rolnych w  miejscowości Nowym Dworze Wejherowskim na 
podstawie odprowadzonego podatku do UG Wejherowo (w 2000 i 2013 roku) 

 

Lp. Miejscowość 

Liczba gospodarstw 

Od 1 
do 2 
ha 

Od 2 
do 5 
ha 

Od 5 
do 7 
ha 

Od 7 
do 
10 
ha 

Od 10 
do 15 

ha 

Powyże
j 15 ha 

Ogółe
m 

% w 
odniesieniu 

do 
wszystkich 
gospodarst

w 

1. 
Nowy Dwór  

Wejherowski 
(2002) 

7 11 5 10 4 1 38 4,5 

2. 
Nowy Dwór 

Wejherowski 
(2012) 

22 13 7 2 5 0 49 5,0 

Źródło: Dane UG Wejherowo 

Podmioty gospodarcze. 

 

Aktywność gospodarcza mieszkańców - sektor prywatny - jednostki gospodarcze 
wpisane wg sekcji i działów PKD2 

 

Sekcja Wyszczególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 3 3 3 3 

C Przetwórstwo przemysłowe 9 7 8 10 

E 

 
Dostawa wody; Gospodarowanie ściekami 

i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją 

 

1 1 0 0 

F Budownictwo 5 6 7 6 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych 
10 11 13 12 

H Transport i gospodarka magazynowa 1 1 1 1 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi 
3 3 3 3 

J Informacja i komunikacja 1 1 1 1 

                                                 
2
Dane o liczbie podmiotów są ujmowane w tablicach wg sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD). Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. Dane dla 
miejscowości statystycznych z rejestru Regon podawane są wg: - adresu zamieszkania dla osób 
fizycznych z krajowym adresem zamieszkania - adresu siedziby dla pozostałych jednostek tj. osób 
fizycznych z zagranicznym adresem zamieszkania, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej oraz jednostek lokalnych. 
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Sekcja Wyszczególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0 1 2 5 

M 
Działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna 
0 1 1 3 

N 

 
Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca 

 

0 0 0 1 

P Edukacja 1 1 1 1 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 1 1 1 

S i T 

Pozostała działalność usługowa 
Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; Gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby 

3 3 3 3 

- Ogółem 35 37 41 47 

 

Źródło: Baza danych lokalnych WUS Gdańsk; www.stat.gov.pl 

 

W 2012 roku w sołectwie Nowy Dwór Wejherowski 47 przedsiębiorców 

posiadało zarejestrowaną działalność gospodarczą. Aktywność ta koncentrowała się 

na uruchomieniu usług zawiązanych z: 

- Handlem hurtowym i detalicznym 

- Naprawą pojazdów samochodowych, 

- Przetwórstwem przemysłowym, 

- Budownictwem, 

- Działalnością finansową i ubezpieczeniową. 

Szczegółowe informacje związane z aktywności gospodarczą mieszkańców w 

okresie ostatnich 4 lat 2009 i 2012 przedstawiono w tabeli powyżej. 

 

Sport i rekreacja oraz turystyka wiejska. 

 

         Kierunki działań wyznaczone w Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo dotyczą 

utworzenia lokalnych ścieżek rowerowych znajdujących poza głównymi ciągami 

komunikacji samochodowej. Ścieżki rowerowe mają stanowić alternatywne 

połączenie między sąsiednimi miejscowościami. Gmina Wejherowo jest uczestnikiem 

wspólnego projektu grupy gmin o nazwie „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub 

budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego 
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szlak rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”. Do gmin 

biorących udział w przedsięwzięciu przynależą: gmina Gniewino, gmina Kosakowo, 

gmina Krokowa, gmina Puck, gmina Miasto Puck, gmina Miasto Rumia, gmina 

Miasto Reda, gmina Wejherowo, gmina Miasto Wejherowo. W ramach realizacji 

projektu powstała koncepcja rozwoju sieci szlaków rowerowych na terenie tej części 

Kaszub (opracowanie „W stronę morza”, autor: Doradztwo i Szkolenia „TREK”, 

sierpień-wrzesień 2008). Zgodnie z opisem koncepcji na terenie gminy Wejherowo 

(w tym częściowo na terenie Sołectwa Nowy Dwór Wejherowski) przebiegają 

fragmenty niektórych z wymienionych szlaków: 

 

Szlak pieszy Rumia – Białogóra: Rumia – Reda – Wejherowo – Piaśnica – 

Czymanowo – Nadole – Wierzchucino – Białogóra;  

Szlak Wejherowo – Dębki: Wejherowo – Kąpino – Muza – Leśniewo – 

Piaśnica – Jezioro Dobre – Świecino – Trzy Młyny – Krokowa – Łętowice – 

Odargowo – Żarnowiec – Dębki. 

Szlak czerwony – Przebiegający przez sołectwo Nowy Dwór Wejherowski. 

 

 Czerwony szlak pieszy prowadzi z Sopotu do Wejherowa, na skraj Pobrzeża 

Kaszubskiego. Trasa szlaku w generalnym przebiegu zbliżona jest do innego  
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szlaku czarnego Zagórskiej Strugi (Trójmiasto-Wejherowo). Początkowa partia 

szlaku to leśne okolice peryferyjnych dzielnic Gdyni: Bernadowa, Witomina i 

Chwarzna z odcinkami dolinnymi potoków Sweliny i Kaczej. Scenerią opisywanego 

szlaku są Lasy Wejherowsko-Chylońskie, a punktem etapowym urocze Piekiełko. W 

drugiej części szlak wchodzi głębiej w wzmiankowany kompleks lasów, by dotrzeć do 

jezior rozrzuconych między Bieszkowicami a jeziorem Wyspowem. W pobliżu wznosi 

się punkt widokowy Pucka Góra. Szlak wieńczą odwiedziny Wejherowa gdzie 

znajduje się pałac Przebendowskich z parkiem, a następnie zabytki centrum miasta 

Wejherowa. Warunki wędrowania szlakiem są zróżnicowane, pomimo tego trasę tę 

należy zaliczyć do stosunkowo łatwych. Jedynie pierwsza część, znajdująca się w 

strefie krawędziowej wysoczyzny jest bardziej kręta i obfituje w dość liczne podejścia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Znajdujące się na trasie czerwonego szlaku PTTK Jezioro Borowo – zdjęcie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdujące się na trasie czerwonego szlaku PTTK Jezioro Borowo – zdjęcie 2 
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W związku z czym niniejszy odcinek wymaga lepszego przygotowania kondycyjnego. 

Za to dalszy odcinek między Piekiełkiem a Wejherowem stanowi doskonałą trasę 

rekreacyjną z możliwością kąpieli w napotkanych po drodze jeziorkach, a także 

ciekawą trasę dla turystyki rowerowej. Bliskość szlaku czarnego Zagórskiej Strugi 

oraz połączenia ze szlakami Kępy Puckiej w Wejherowie, decydują o tym, że szlak 

czerwony stanowi ważny element w sieci szlaków tego rejonu pozwalający na 

podejmowanie różnorodnych wieloetapowych eskapad pieszych. 

 

Infrastruktura techniczna 

 

Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej 

Główne zasady rozwoju to: 

1) dążenie do grupowania urządzeń źródłowych w celu uzyskania lepszych i  

bezpieczniejszych usług w zakresie infrastruktury technicznej dla mieszkańców 

Gminy Wejherowo, w tym sołectwa Nowy Dwór Wejherowski, 

2)  poprzedzenie inwestycji inwestycjami w zakresie infrastruktury technicznej, 

3) optymalne scentralizowanie systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia 

ścieków  sanitarnych i deszczowych. 

 

Kanalizacja. Zasady odprowadzania ścieków sanitarnych 

 

Na obszarze gminy przyjęto zasadę budowy scentralizowanych systemów 

grawitacyjno-pompowych odprowadzających ścieki sanitarne do kolektora WRR i do 

grupowej oczyszczalni ścieków w Dębogórzu. Wynika to z braku naturalnych 

odbiorników ścieków z uwagi na: 

- niski miarodajny przepływ w istniejących ciekach powierzchniowych, 

- wymaganą I klasę czystości cieków, 

- graniczenia związane ze strefą ochronną zbiorników GZWP 110, GZWP 111 i 

projektowaną strefą  zbiornika GZWP 109. 

Nowy Dwór Wejherowski jest  położony na obszarze strefy ochronnej GZWP 111 

(wspólnie z miejscowościami Gniewowo, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, 

Reszki, Bieszkowice i Sopieszyno).  
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Gospodarka  odpadami.  

 

Odpady komunalne po wstępnej segregacji zostają wywożone do zakładu „Eko 

Dolina’’ sp. z o.o. zlokalizowanego w Łężycach. Regulamin gospodarki odpadami 

komunalnymi stałymi i płynnymi oraz utrzymania czystości i porządku jest określony 

przez stosowne uchwały Rady Gminy Wejherowo. Zakład „EKO DOLINA” sp. z o.o. 

zlokalizowany jest w Łężycach obok starego składowiska odpadów.  

 

Odpady płynne.  

 

Odpady płynne z terenu sołectwa do czasu wybudowania projektowanych systemów 

kanalizacji sanitarnej odprowadzających ścieki do oczyszczalni w Dębogórzu będą 

wywożone taborem asenizacyjnym do istniejących punktów zlewnych znajdujących 

się na sieci kanalizacji sanitarnej miasta Wejherowa i Gościcina. 

 

Gospodarka odpadami 

 

Odpady stałe będą transportowane do Zakładu „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach. 

Przyjmuje się następujące kierunki rozwoju dotyczące gospodarki odpadami na 

terenie gminy: 

- zorganizowany i systematyczny wywóz odpadów taborem technologicznym do „Eko 

Doliny” Sp. z o.o., 

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w miejscu gromadzenia, 

- zorganizowanie wywozu odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, zielonych i 

niebezpiecznych, 

- likwidacje dzikich wysypisk odpadów. 

 

Drogi.  

 

Istniejąca sieć dróg w Sołectwie jest wystarczająca, natomiast ich stan wymaga w 

większej części modernizacji i naprawy. Dotyczy to w szczególności dróg gminnych i 

gruntowych, gdzie występują liczne wyboje i nierówności, a w trakcie intensywnych 

opadów deszczu drogi stają się trudno przejezdne. Mieszkańcy zgłaszają duże 

zapotrzebowanie na budowę chodników, oświetlenia i innych elementów 
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infrastruktury drogowej. Występuje pilna konieczność budowy nowych chodników 

oraz innej podobnej w swoim charakterze infrastruktury wiejskiej. 

 

Zaopatrzenie w ciepło.  

 

Zakłada się, że zaopatrzenie w ciepło na terenie gminy (w tym w Sołectwie Nowy 

Dwór Wejherowski) będzie zaspakajane przez indywidualne niskoemisyjne i nie 

emisyjne źródła ciepła. Nie przewiduje się budowy zbiorowych systemów 

zaopatrzenia w ciepło. Przyjmuje się, że: 

- na obszarze gminy (w tym w Sołectwie Nowy Dwór Wejherowski) promowane i 

rozwijane będą systemy bazujące na źródłach wykorzystujących paliwa nie 

powodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia środowiska takie jak: olej 

opałowy, gaz płynny propan, energia elektryczna, drewno, pompy ciepła, baterie 

elektryczne itp., 

- promowane i rozwijane będzie wykorzystanie biopaliw takich jak: słoma, zrębki 

drzewne, (wierzba energetyczna), brykiety. 

- wraz z rozwojem gazyfikacji gazem ziemnym przewodowym wykorzystywany 

będzie gaz do celów grzewczych, 

- promowane i sukcesywnie przeprowadzane będą zadania termo – modernizacyjne 

istniejącej zabudowy, 

- nowa zabudowa na terenie gminy, a w szczególności budynki mieszkalne, 

realizowane będą jako obiekty energooszczędne. 

Wybór rodzaju paliwa i systemu powinien wynikać z analizy opłacalności oraz 

związanego z tym rodzaju zabudowy. 

 

Infrastruktura społeczna  

 

Infrastruktura społeczna obejmuje usługi dla mieszkańców i osób przyjezdnych z 

zakresu administracji, łączności, bezpieczeństwa publicznego, oświaty i wychowania, 

ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i sportu oraz innych usług decydujących 

o jakości życia.  
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Szkolnictwo 

 

Dzieci z Sołectwa i miejscowości sąsiednich uczęszczają do Samorządowej Szkoły 

Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim. Na kolejnym 

etapie edukacji młodzież uczęszcza do Gimnazjów znajdujących się na terenie 

Bolszewa, Rumi i Gdyni. Do Gimnazjum dojeżdża autobusami komunikacji miejskiej 

lub jest dowożona indywidualnie przez rodziców. 

 

Ochrona zdrowia.  

 

Mieszkańcy sołectwa w ramach podstawowej opieki zdrowotnej korzystają z usług 

świadczonych przez Ośrodek Zdrowia w Bolszewie i mieście Wejherowo. Bliskość 

aglomeracji trójmiejskiej powoduje, że społeczność gminy korzysta także z  

przychodni rejonowych położonych na terenie sąsiednich miast (Rumia, Reda, 

Gdynia). 

 

Pomoc społeczna.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Wejherowie na Osiedlu Przyjaźni 

1b. GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Wejherowo i funkcjonuje na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ośrodek realizuje: 

- zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej, 

- zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez gminę w drodze 

porozumienia,  

- zadania przekazane do realizacji przez organy gminy. 
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Pozostała infrastruktura społeczna.  

 

Z pozostałych usług np. poczta, bank, fryzjer mieszkańcy Sołectwa korzystają w 

mieście Wejherowo, jak i Redzie, Rumi oraz Gdyni. Ponadto społeczność uczęszcza 

do  Kościoła Parafii rzymskokatolickiej pw. Stygmatów Św. Franciszka. 

 

Organizacje społeczne. 

 

Aktywność społeczna i kulturalna mieszkańców jest słabo realizowana ze względu na 

brak świetlicy wiejskiej. W przyszłości zaplanowana jest budowa Remizy Strażackiej 

przy której w ramach inwestycji zostanie utworzona świetlica. Oprócz Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Nowym Dworze Wejherowskim nie funkcjonują organizacje 

pozarządowe.   

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości  

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Wejherowo zostało uchwalone uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XXXIII/331/2009 

z dnia 30 lipca 2009 roku. Przystąpienie do opracowywania kolejnych planów (lub ich 

zmiany) następuje sukcesywnie, w miarę analizowanych na bieżąco potrzeb 

mieszkańców, możliwości finansowych Gminy, jak i interesów ogólnych 

rozpatrywanych w aspekcie wpływów do budżetu samorządu.  

W tak zwanych jednostkach strukturalnych wyróżniamy 15 obszarów, dla 

których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. W tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 

na cele nierolnicze i nieleśne.3 Sołectwo Nowy Dwór Wejherowski znajduje się na 

terenie 3 jednostki strukturalnej. Na terenie jednostki istnieją tereny już 

zainwestowane, a także tereny, na których obowiązują miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego lub zostały podjęte uchwały Rady Gminy o 

                                                 
3
Na podstawie: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Wejherowo; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/331/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 lipca 
2009 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wejherowo; S.S.188. 
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przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Poniżej podano bardziej szczegółowy opis tej jednostki.  

 

3. Zbychowo; 4. Nowy Dwór; 5. Reszki; 6. Bieszkowice. Położenie tych terenów 

wśród lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz w pobliżu miasta 

Wejherowa i aglomeracji trójmiejskiej predysponuje te tereny dla rozwoju 

mieszkalnictwa jednorodzinnego, w tym budownictwa rezydencjonalnego, a także 

funkcji związanych z rekreacją. Cennym walorem przyrodniczym warunkującym 

rozwój funkcji turystycznych jest jezioro Wyspowo oraz jezioro Bieszkowickie. W celu 

zagospodarowania terenów położonych w tych jednostkach konieczny jest rozwój 

uzbrojenia terenu oraz budowa i urządzenie dróg. Konieczne jest również 

uporządkowanie zabudowy letniskowej w celu ochrony terenów nad Jeziorem 

Wyspowo w Zbychowie. Istniejące na terenie grunty leśne należy zachować w 

dotychczasowej funkcji z wyjątkiem przeznaczenia ich na niezbędne inwestycje celu 

publicznego. 
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3. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron miejscowości 
Nowy Dwór Wejherowski. 
 

Mocne strony (Jakimi działaniami możemy wzmocnić mocne strony,  
nadać im nową jakość ?) 

1. Miejscowość położona na obszarze cennym przyrodniczo – (Trójmiejski Park 
Krajobrazowy, okolice Rezerwatu Wygoda i Pałsznik). 
2. W sąsiedniej miejscowości znajdują się dwa Jeziora Zawiat, Bieszkowice i 
Borowo. 
3. Położenie i bliskość miast (Wejherowo - 8 km, Gdynia 20 km, Gdańsk 40 km, 
Sopot 26 km).  
4. Bogate tradycje kaszubskie i dziedzictwo historyczne. 
5. Korzystny naturalny mikroklimat, czyste powietrze, cisza. 
6. Naturalne warunki dla turystyki (nieskażone środowisko, oddalenie od aglomeracji 
miejskiej i uczęszczanych dróg).  
7. Miejscowość atrakcyjna turystycznie (np. przez miejscowość przebiega czerwony 
szlak PTTK - na trasie Wejherowo - Bieszkowice - Sopot). 
8. Atrakcyjny teren do rekreacji i wypoczynku. 
9. Aktywni liderzy, Radny, niektórzy mieszkańcy. 
10.Funkcjonująca na terenie miejscowości Szkoła Podstawowa im. Alojzego Nagla. 
11.Dobry dostęp do przedszkola. 
12.Wyremontowana droga do Wejherowa. 
13.Trasy rowerowe (Młynki-Borowo-Wygoda). 
 

Słabe strony (Jakimi działaniami możemy wyeliminować lub  
ograniczyć negatywny wpływ słabych stron na mieszkańców i otoczenie ?) 

1.Brak świetlicy wiejskiej – miejsca spotkań i integracji mieszkańców (aktualnie 
mieszkańcy korzystają z pomieszczeń w Szkole Podstawowej). 
2.Brak wielofunkcyjnego boiska sportowego. 
3.Brak Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. 
4.Brak chodników na odcinku ok. 1,5 km (od Szkoły Podstawowej w kierunku 
miejscowości Zbychowo). 
5.Słaba, źle zaplanowana komunikacja PKS (w szczególności brak połączeń w 
sobotę i niedzielę). 
6.Zły stan dróg osiedlowych  (dróg gminnych), np. ul. Szkolna na odcinku 500 m; 
Abrahama na odcinku 1000 m; ul. Bukowej na odcinku 500 m.  
7.Brak ścieżki Nordic Walking. 
8.Niekompletne oświetlenie. 
9.Niska estetyka miejscowości. 
10.Niska aktywność mieszkańców. 
 

Szanse 

1.Możliwość uzyskania zewnętrznych środków finansowych na wsparcie realizacji 
zaplanowanego rozwoju wsi. 
2. Możliwość oddolnego kreowania rozwoju wsi oraz jego finansowania z programów 
Unii Europejskiej.  
3. Przy zaangażowaniu mieszkańców możliwa realizacja zadań w Planie Odnowy 
Miejscowości. 
4.Dobra współpraca z Wójtem, Radnymi oraz unormowane, poprawne i partnerskie 
relacje pomiędzy mieszkańcami (obecnymi i nowymi) 
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Zagrożenia 

1.Recesja gospodarcza w regionie, kraju i Europie. 
2.Znaczna konkurencja innych podmiotów w ubieganiu się o środki finansowe w 
gminie i kraju. 
3.Brak wystarczających środków finansowych własnych na poziomie wsi 
umożliwiających inicjatywy społeczne wewnątrz wsi. 
4.Konkurencyjność sąsiednich miejscowości. 
5.Zanik wiejskiego charakteru miejscowości oraz brak kontaktu i integracji wśród 
mieszkańców. 
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4. Priorytety i cele szczegółowe wraz z wykazem zadań 
inwestycyjnych lub przedsięwzięć Planu Odnowy Miejscowości. 
 
 
  

 PRIORYTET 1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej. 

 Cel szczegółowy 1. Rozbudowa, budowa, modernizacja infrastruktury drogowej 

 Zadania inwestycyjne lub przedsięwzięcia 

 W aspekcie poprawy komfortu życia mieszkańców. 

1. Budowa dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski (K) (G) 

 
 
 

 PRIORYTET 1. Poprawa stanu infrastruktury społecznej. 
 

Cel szczegółowy 2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej. 

 Zadania inwestycyjne lub przedsięwzięcia 

 W zakresie aktywność mieszkańców i infrastruktury społecznej i technicznej. 

1. Poprawa lokalnej komunikacji autobusowej. (S, I) 

2. Utworzenie ścieżki do uprawiania Nordic Walking. (K) (S) 

3. Modernizacja chodników o dł. 400 m. (od Szkoły Podstawowej do Kościoła).(I) 

4. Budowa małej infrastruktury społecznej (np. wiaty integracyjnej). (S) 

5. Budowa Remizy Strażackiej wraz ze świetlicą wiejską (K) (G, S) 

6. 
Zagospodarowanie obszaru Nowego Dworu Wejherowskiego poprzez 
utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego (K) (G) 

7. 
Utworzenie siłowni pod chmurką – miejsca rekreacji i wypoczynku dla 
mieszkańców. (G) 

8. Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe lasów i Jeziora Borowo (G) 

9.  
Wykorzystanie infrastruktury drogowej i leśnej do tworzenia szlaków 
rowerowych. 
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PRIORYTET 2. Rozwój aktywizacji i wzmocnienie integracji mieszkańców. 

 Cel szczegółowy 1. Generowanie wszelkich możliwych działań aktywizujących i 

integrujących mieszkańców. 

 Zadania inwestycyjne lub przedsięwzięcia 

1. 
Utworzenie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i integracji lokalnej społeczności. 
(S) 

2. 
Organizacja i sfinansowanie Wieczorku Seniora połączonego z Dniem Babci i 
Dniem Dziadka, (S) 

3. Organizowanie raz w roku festynu integrującego mieszkańców. (S) 

4. Zorganizowanie gminnego konkursu sołectw - „SOŁTYSIADA” 2014 (K) (S) 

5. 
Organizowanie cyklicznych (co najmniej raz w roku) konkursów na najładniejsze 
gospodarstwo, działkę, teren wokół domu mieszkalnego. (S) 

6. Organizacja konkursów w zakresie estetyzacji miejscowości. (S) 

7. Cykliczne organizowanie zabawy mikołajkowej dla dzieci (raz w roku). (S) 

 

Zadanie przeznaczane dla następującego podmiotu: 

Z - zadanie Gminne; S - Zadanie Stowarzyszenia/Sołectwa; I- Inna instytucja; K- 

Zadanie rozpisane na karcie (patrz załącznik nr 1) 

 

W omawianym rozdziale przedstawiono dwa priorytety dla rozwoju miejscowości. 

Priorytet pierwszy dotyczy poprawy stanu infrastruktury, a w szczególności 

infrastruktury technicznej (jak np. drogi i kanalizacja) oraz infrastruktury społecznej, 

związanej z inwestycjami o mniejszym rozmachu i dotyczącymi np. budowy OSP z 

salą przeznaczoną na świetlicę wiejską, czy pakietu małej infrastruktury wiejskiej. 

Każdy z priorytetów ma przyporządkowany cel szczegółowy, a do każdego celu 

zostały przyporządkowane zadania lub przedsięwzięcia.  

Dla priorytetu pierwszego wyróżniamy dwa cele szczególowe pierwszy związany 

z rozbudową, budową i modernizacją infrastruktury, drugi z poprawą stanu 

infrastruktury społecznej i rekreacyjnej.  

W ramach drugiego priorytetu dotyczącego rozwoju aktywizacji i wzmocnienia 

integracji mieszkańców skoncentrowano się na generowaniu działań aktywizujących i 

integrujących mieszkańców. Opis wybranych zadań lub przedsięwzięć w pierwszym 
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okresie realizacji Planu Odnowy Miejscowości przedstawiono  w formie  Karty zadań 

inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w pierwszym 

okresie realizacji Planu Odnowy (patrz: Załącznik nr 1). Zwierają one informacje 

dotyczące priorytetu i celu szczegółowego którego dotyczą. Ponadto w karcie zostały 

doprecyzowane informacje o przeznaczeniu i harmonogramie realizacji zadania oraz 

wstępnie wskazano źródło jego finansowania. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z 

wymaganiami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącymi opracowywania 

Planu Odnowy Miejscowości przy sporządzaniu wykazu planowanych zadań 

inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną nie należy 

ograniczać tylko tych, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich dla działania „Odnowa i rozwój wsi”. Należy opisać również te 

zadania lub przedsięwzięcia, które zostały wskazane przez mieszkańców do 

realizacji w ciągu minimum 6 lat. Kierując się zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi harmonogram zawiera wszystkie zgłaszane (podczas spotkań i 

szerokich konsultacji społecznych) zadania i przedsięwzięcia, które stanowią katalog 

potrzeb społecznych miejscowości.  

Mieszkańcy mają pełną świadomość, że nie wszystkie zadania w krótkim 

horyzoncie czasowym mogą zostać zrealizowane. Dlatego przedstawiony w 

powyższym punkcie harmonogram ma dać perspektywę minimum 6 lat. Część zadań 

jest przeznaczona do realizacji w ramach możliwości wsparcia z funduszy Unii 

Europejskiej w latach 2014-2020. Natomiast dla krótkoterminowego okresu 2-3 lat 

przyjęto do realizacji realne zadania w ramach aktualnie dostępnych środków 

wsparcia z UE lub prognozy finansowej (WPF) gminy. Perspektywa czasowa 

realizacji planu odnowy do roku 2020 daje większe prawdopodobieństwo ich 

realizacji, dobrego przygotowania projektów, wpisania zadań do tworzonych planów 

strategicznych gminy, powiatu, czy województwa i sprawną, czytelną i  transparentną 

ich realizację. (więcej informacji patrz: Rozdział 6. Wyszczególnienie i obszarów o 

szczególnym znaczeniu dla mieszkańców.) Niektóre zadania lub przedsięwzięcia 

mają charakter ciągły. Oznacza to, że są realizowane cyklicznie w każdym roku 

realizacji „Planu Odnowy Miejscowości w latach 2014-2020”, w ramach dostępnych 

środków i podejmowanych uchwał przez mieszkańców i Radę Sołecką. 
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5. Opis do harmonogramu finansowego wdrażania „Planu Odnowy 

Miejscowości” na lata 2014-2020. 

 

Harmonogram finansowy wdrażania „Planu Odnowy Miejscowości na lata 

2014 – 2020” jedynie wskazuje możliwości realizacji wybranych zadań lub 

przedsięwzięć. W szczególności zadania powinny być finansowane ze środków: 

a) budżetu gminy; funduszy celowych; 

b) podmiotów gospodarczych; 

c) środków własnych mieszkańców; 

d) Funduszu Ochrony Środowiska; 

e) sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) dla województwa 

pomorskiego; 

f) Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) województwa pomorskiego na 

lata 2014-2020 w ramach wsparcia z UE; 

g) pozostałych Programów Operacyjnych z Unii Europejskiej; 

h) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;  

i) Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy i itp.; 

j) budżetu państwa. 

 

Do możliwości wsparcia finansowego realizacji zadań w pierwszej kolejności 

zaliczamy: 

 

Fundusz sołecki 

 

Fundusz sołecki to  fundusz wyodrębniony z budżetu gminy z przeznaczeniem 

na poprawę warunków życia mieszkańców, tworzony na podstawie ustawy o 

funduszu sołeckim. Aby sołectwo otrzymało środki finansowe, Rada Gminy do 31 

marca roku poprzedzającego jego wykorzystanie musi wyodrębnić fundusz poprzez 

uchwałę. Jakie korzyści będzie miała gmina z utworzenia funduszu sołeckiego ? 

Korzyścią dla gminy i danej miejscowości są dodatkowe pieniądze z budżetu 

państwa, które w przypadku nie utworzenia funduszu nie będą przysługiwać. 

Dodatkowe środki będą odpowiednio wynosić 10, 20 i 30 % wykonanych wydatków. 

Najwyższe dofinansowanie otrzymują gminy o najniższych dochodach. Kwotę, jaka 
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wpłynie do danej gminy wylicza się ze wzoru podanego w Ustawie o Funduszu 

Sołeckim. 

Środki z funduszu muszą być przeznaczone na realizację zadań, które będą 

służyły poprawie życia mieszkańców danej miejscowości oraz sołectwa. Ponadto 

muszą należeć do zadań własnych gminy i powinny być zgodne ze Strategią 

Rozwoju Gminy oraz Planem Odnowy Miejscowości.  

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF). 

 

         Ustawa o finansach publicznych wprowadza wieloletnią prognozę finansową 

(WPF). Jest to nowy mechanizm zarządzania finansami gminy, który ma ulepszyć 

racjonalność gospodarowania środkami publicznymi. Niektóre większe zadania 

inwestycyjne przyjęte do realizacji w ramach Planu Odnowy Miejscowości powinny 

znaleźć się w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy. 

 

Konkursy ogłaszane przez Urząd Gminy na realizację zadania lub usługi 

publicznej w ramach rocznych programów współpracy. 

 

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada 

Gminy Wejherowo zobowiązana jest do uchwalania rocznych programów współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Program współpracy jest podstawowym 

dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi 

a działającą, na terenie miejscowości organizacją pozarządową, np. 

stowarzyszeniem. 

Formy współpracy pomiędzy Urzędem Gminy Wejherowo, a powstałą na 

terenie miejscowości organizacją pozarządową mogą być prowadzone w 

szczególności poprzez zlecenie organizacji pozarządowej wykonywania zadania 

publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie. Podstawą do zlecenia 

zadania powinien być roczny program współpracy. 
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Finansowanie zadań w ramach inicjatywy lokalnej. 

 

Podstawą do podjęcia tej formy finansowania zaplanowanych zadań jest 

podjecie przez Radę Gminy Wejherowo uchwały w sprawie przyjęcia zasad realizacji 

lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w Gminie Wejherowo. Wszystkie niezbędne 

informacje do uruchomienia inicjatywy przedstawiono w załącznikach do niniejszej 

uchwały: 

 

Załącznik nr 1 Zasady realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w Gminie 

Wejherowo. 

Załącznik nr 2 Wniosek o realizację zdania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej. 

Załącznik nr 3 Deklaracja Inicjatorów/Pełnomocnika współpracy z Gminą Wejherowo 

w zakresie realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej 

Załącznik nr 4 Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała wraz z załącznikami jest 

dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Wejherowo: http://www.ug.wejherowo.pl/ (uchwały, protokóły, regulaminy). 

 

Inicjatywa lokalna została wprowadzona do polskiego systemu prawnego 

nowelizacją Ustawy „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. Inicjatywa 

lokalna jest sposobem na wzmocnienie lokalnych inicjatyw i „wymuszenie” na 

samorządzie reagowania na zgłaszane oddolnie inicjatywy. Jest to również sposób 

na efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego i zachęcenie mieszkańców do 

„brania spraw w swoje ręce”. 

Mieszkańcy przy zgłaszaniu inicjatywy mogą działać samodzielnie lub korzystać z 

pomocy organizacji pozarządowej. W takim przypadku organizacja pełni tylko rolę 

pełnomocnika mieszkańców. To sami mieszkańcy muszą się zorganizować, a 

organizacja może ich jedynie reprezentować. Jest to bardzo dobre narzędzie do 

wspierania działań lokalnych stowarzyszeń, jak również grup nieformalnych, w tym 

na przykład kół gospodyń wiejskich. 

Mieszkańcy lub reprezentująca ich organizacja mogą zwrócić się z inicjatywą do 

samorządu właściwego względem zamieszkania lub siedziby. Oznacza to, że 

adresatem inicjatywy lokalnej będzie przede wszystkim gmina, ale formalnie nic nie 

stoi na przeszkodzie, żeby zwrócić się z wnioskiem do powiatu czy województwa. 
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Inicjatywa może więc swoim zasięgiem obejmować zarówno jedną ulicę, 

miejscowość lub gminę, jak i powiat czy województwo. Należy jednak pamiętać, że 

każdy ze szczebli samorządowych ma określone zadania własne, które determinuje 

to, czy mogą być adresatem inicjatywy lokalnej. Przykładowo, jeżeli zgłaszamy 

inicjatywę do powiatu musimy wiedzieć, jakie ma on zdania i co z katalogu zadań 

można zgłosić do powiatu, województwa i do gminy. 

Jak zostało to wcześniej wspomniane inicjatywa lokalna dotyczy zadań 

publicznych, czyli zadań jakie realizuje gmina, powiat czy województwo. Zakres 

przedmiotowy inicjatywy lokalnej jest określony w specjalnym katalogu. Oznacza to, 

że nie każdy pomysł mieszkańców może być objęty tą formą współpracy. W ramach 

katalogu znalazły się zadania z zakresu: 

a) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

obejmujących w szczególności budowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci 

wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność 

jednostek samorządu terytorialnego; 

b) działalności charytatywnej; 

c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

d) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego; 

e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

f) promocji i organizacji wolontariatu; 

g) edukacji, oświaty i wychowania; 

h) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki; 

i) ochrony przyrody, w tym zieleni na wsi i w miastach; 

j) porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 

Środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w okresie programowania 

2014-2020 

Do głównych źródeł finansowania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej 

zaliczamy przede wszystkim: 

1) Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (PROW): 

W zakresie poprawy jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki 

wiejskiej, Działanie: Odnowa i rozwój wsi. W ramach wdrażania podejścia Leader, 
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czyli przy wsparciu Lokalnych Grup Działania w ramach ogłaszanych konkursów 

związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). 

2) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 

3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 

4) Program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia 

społecznego oraz dobrego rządzenia (Wiedza, Edukacja, Rozwój) – „następca” PO 

Kapitał Ludzki. 

5) Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego (Polska Cyfrowa). 

 

Do krajowych funduszy i agencji wspierających działalność podmiotów gospodarczych 

zaliczmy: 

a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

b) Fundusz Pracy; 

c) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

d) Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

e) Krajowa Agencja Poszanowania Energii; 

f) Fundacje wspomagające zaopatrzenie wsi w wodę.  
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6. Wyszczególnienie i krótka charakterystyka obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. 

 
Do obszarów o szczególnym znaczeniu dla miejscowości Nowy Dwór 

Wejherowski można zaliczyć tereny położone przed kościołem oraz przy skręcie z 

drogi powiatowej nr 218 w kierunku Zbychowa. Niniejsze tereny stanowią 

nieformalne i zwyczajowe centrum miejscowości, gdzie mieszkańcy nawiązują 

dobrosąsiedzkie relacje. W przyszłości będzie możliwe zakupienie w pobliżu działki 

pod budowę świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Nowym Dworze Wejherowskim. Profesjonale zagospodarowanie tej 

części Nowego Dworu Wejherowskiego wydatnie przyczyni się do dalszego rozwoju 

kulturalnego miejscowości. Do obszaru o szczególnym znaczeniu ze względu na 

cechy funkcjonalno - przestrzenne zaliczyć również można tereny położone przy 

Samorządowej Szkole Podstawowej. Są to przede wszystkim działki nr 84/3 oraz 83, 

gdzie znajduje się m.in. boisko szkolne. Niniejsze tereny służą mieszkańcom jako 

miejsce rekreacji oraz umożliwiają organizację imprez i festynów o znaczeniu 

lokalnym. Profesjonale zagospodarowanie wyżej opisanych obszarów zgodnie z 

zapisami Planu Odnowy Miejscowości wpłynie pozytywnie na rozwój i kulturalny 

miejscowości. Na opisanym obszarze oraz na innych terenach sołectwa istotnych ze 

względu na zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańcy zgłaszają postulaty 

wykonania niżej wymienionych inwestycji. Na liście zdań w kolejności od 

najważniejszego zostały umieszczone przedsięwzięcia, które dla lokalnej 

społeczności są najistotniejsze ze względu na przyjęte priorytety rozwoju. 

 

1. Budowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską 

2. Budowa dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski 

3. Zagospodarowanie obszaru Nowego Dworu Wejherowskiego poprzez 

utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego. 

4. Utworzenie  ścieżki do uprawiania Nordic Walking.  

5. Zorganizowanie gminnego konkursu sołectw -  „SOŁTYSIADA”  2014. 
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7. Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości, monitorowanie i 
ewaluacja. 
 

Sołtys i Rada Sołecka jest odpowiedzialna nie tylko za opracowanie 

dokumentu, ale także za zarządzanie całym procesem wprowadzania planu w życie, 

ustalaniem harmonogramu prac, kontakty z gminą i społecznością lokalną oraz 

innymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji odnowy miejscowości. 

Organizacja wdrażania Planu Odnowy Miejscowości jako proces ciągły wymaga 

systematyczności i stwarza najwięcej trudności, stąd też ważny jest podział 

obowiązków w grupie i cykliczne dobrze przygotowane spotkania robocze. Postęp w 

realizacji Planu Odnowy Miejscowości będzie oceniany raz do roku na zebraniach 

wiejskich. W razie potrzeby przeprowadzać się będzie aktualizacje dokumentu. 

Monitorowanie będzie procesem ciągłym, przez systematyczne zarządzanie i ocenę 

postępu prac przy realizacji określonych w planie zadań. Proces zmian będzie 

dokumentowany przez prowadzenie kroniki i wykonywanie zdjęć. Ewaluacja 

dokonywana będzie przez ocenę realizacji założonych celów, realizacji zadań i 

przedsięwzięć. Ocena ta dokonywana będzie za pomocą wskaźników w porównaniu 

do stanu wyjściowego. Cele i działania określone do realizacji w ramach Planu 

Odnowy Miejscowości są komplementarne z innymi celami i działaniami określonymi 

w przytoczonych dokumentach strategicznych na wszystkich poziomach. Realizacja 

tych celów na poziomie lokalnym wpłynie na realizację celów strategicznych gminy, 

województwa, kraju i Unii Europejskiej. 

 

Zasady wdrażania Planu Odnowy Miejscowości 

 

Planu Odnowy Miejscowości nie można wdrażać tylko poprzez same projekty, 

nakazy, polecenia czy inicjatywy odgórne. Realizacja musi się opierać o trwały 

system wartości. Mogą w tym pomóc zasady. Zasady są czymś umownym, normą 

społeczną, którą należy się kierować dla osiągnięcia danego celu dążąc do 

budowania trwałych więzi społecznych. Zasady wdrażania dotyczą Sołtysa, Radę 

Sołecką oraz mieszkańców danej miejscowości dla której opracowano plan. 

Poniższej przedstawione zasady ogniskują odpowiedzialność za przebieg odnowy na  

liderach i członkach grupy odnowy. Prowadzi to do wzrostu motywacji uczestników 

procesu odnowy i oparcia ich działania o system wartości. 
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Zasada 1.   Odnowę miejscowości zaczynam od siebie: 

  rozumiem istotę zagadnienia, 

 umiem ją wytłumaczyć,  

 jestem przekonany o słuszności sprawy, 

 działam z wewnętrznej motywacji, 

 rezerwuję i planuję swój czas dla sprawy, 

 przyjmuję odpowiedzialność, 

 daję przykład. 

Zasada 2.   Odnowa miejscowości opiera się na wspólnym działaniu: 

  tworzymy aktywną grupę mieszkańców  

 wszyscy mieszkańcy wiedzą, iż przystępujemy do odnowy 

miejscowości, 

 działamy jawnie, starając się o poszerzenie grupy osób 

zaangażowanych. 

Zasada 3. Odnowa miejscowości potrzebuje sojuszników: 

  motorem działań na rzecz odnowy jest Sołtys, Rada Sołecka i 

Aktywni Mieszkańcy, 

 każda osoba ciesząca się autorytetem jest poinformowana o 

planach i otrzymuje propozycję współuczestnictwa, 

 współpracujemy z każdym formalnym reprezentantem wiejskiej 

społeczności, 

 przekonujemy gminę do naszych zamierzeń i zabiegamy o jej 

wsparcie. 

Zasada 4.    Odnowa miejscowości wymaga systematycznego działania: 

  określamy kalendarz działania i trzymamy się go, 

 ustalamy miejsce, tryb i metody pracy, 

 wszystko, co ustalimy, zapisujemy, 

 wszystko, co zrobiliśmy, dokumentujemy. 

Zasada 5. 
Odnowa miejscowości opiera się na planie rozwoju i programie 
odnowy miejscowości:  

  opracowujemy wizję rozwoju naszej miejscowości i stale 

udoskonalamy Plan Odnowy Miejscowości, 

 zabiegamy o szerokie poparcie dla naszego planu,  

 określamy krótkoterminowy program odnowy, 

 ustalamy hierarchię proponowanych przedsięwzięć. 
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8. Szczegółowy harmonogram opracowania Planu Odnowy 

Miejscowości  

 

 

Praca nad planem odnowy miejscowości przebiegała w kilku etapach. 

Zorganizowano łącznie 3 spotkania konsultacyjne. W pierwszym etapie 

przeprowadzono spotkanie z wybraną Grupą Odnowy Wsi. W drugim z 

mieszkańcami sołectwa. W skład Grupy Odnowy Wsi weszła Sołtys sołectwa, która 

jednocześnie była odpowiedzialna za organizację poszczególnych spotkań. Ponadto 

w skład grupy weszła Rada Sołecka i aktywni mieszkańcy. Dużym wsparciem był  

udział w większości spotkań Pana Radnego Stanisława Bieszka. Terminarz i 

szczegółowe zagadnienia omawiane na poszczególnych spotkaniach 

konsultacyjnych podano w tabelach poniżej. Odpowiedzialnymi za przebieg spotkań 

byli również przedstawiciel, koordynator gminny (Piotr Hebda) oraz  konsultant 

zewnętrzny (Ryszard Zarudzki). 

 

 

Opis szczegółowy przebiegu poszczególnych spotkań konsultacyjnych Planu 

Odnowy Miejscowości i jego rezultaty. 

 

Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina 

1. 
Nowy Dwór 

Wejherowski  
1 – spotkanie 

Szkoła 

Podstawowa 
17.12.2013 r. 18.00 

 

Animacja społeczności lokalnej. (Krok 1 – analiza istniejących problemów i wstępna analiza 

zasobów). Identyfikacja istniejących problemów w Sołectwie, analiza problemów 

dotyczących sytuacji społecznej w sołectwie. Omówienie głównych obszarów 

problemowych w sołectwie, ich historia, przebieg i możliwości ich  rozwiązania. Wskazanie 

zasobów Sołectwa, wskazanie i omówienie stanu infrastruktury społecznej i technicznej  

(drogi). Wskazanie małej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Sołectwie.  
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Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina 

2. 
Nowy Dwór 

Wejherowski 
2 – spotkanie  

Szkoła 

Podstawowa 
18.02.2014 r. 18.00 

 

Animacja społeczności lokalnej.  (Krok 2 – analiza zasobów i istniejących kapitałów, np. 

społecznego, kulturowego itp.). W ramach prac z Grupą Odnowy Miejscowości odbyło się 

spotkanie konsultacyjne. Moderacja i wypracowanie analizy zasobów Sołectwa. Miała 

miejsce praca z arkuszem opisowym, charakteryzującym wybrane cechy Sołectwa. 

Ustalono zasoby wyróżniające miejscowość i rozpoznano potencjał jakim dysponuje. Praca 

z arkuszem i dokonanie opisu: JACY JESTEŚMY ? – Diagnoza aktualnej sytuacji 

miejscowości  c. d. z poprzedniego spotkania (z 02.10.2013 r.); Jaka jest nasza wieś ?; Co 

ją wyróżnia ?; Jakie pełni funkcje ?; Kim są mieszkańcy ? Co daje utrzymanie ?; Jak 

zorganizowani są mieszkańcy ?; W jaki sposób rozwiązują problemy ?; Jaki wygląd ma 

nasza wieś ?; Jakie obyczaje i tradycje są przez nas pielęgnowane i rozwijane ?; Jak 

wyglądają mieszkania i obejścia?; Jaki jest stan otoczenia i środowiska? W części drugiej 

spotkania opracowanie - podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa - przeprowadzono z 

uczestnikami moderację na rzecz Analizy SWOT – ocena i zestawienie mocnych i słabych 

stron miejscowości (np. cechy wyróżniające miejscowość, potencjał gospodarczy, bariery). 

W podsumowaniu zestawiono określenie szans rozwoju miejscowości oraz zagrożenia. 

 

 

Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina 

3. 
Nowy Dwór 

Wejherowski 
3 - spotkanie 

Szkoła 

Podstawowa 
04.03.2014 18.30 

 

Animacja społeczności lokalnej.  Animacja społeczności lokalnej. (Krok 3 – priorytety, cele i 

kierunki rozwoju). Wspólne (w ramach Grupy Odnowy Miejscowości) wypracowanie na 

podstawie dokonanej wcześniej diagnozy i analizy SWOT priorytetów, celów 

szczegółowych wraz z wykazem zadań inwestycyjnych lub przedsięwzięć Planu Odnowy 

Miejscowości. Kluczowe pytanie animacji: CZY JEST TAKA POTRZEBA, A JEŚLI TAK TO 

JAKA ? Określić ją w formie zadania lub przedsięwzięcia. Wypracowanie  priorytetów 

rozwojowych,  celów szczegółowych oraz  zadań i przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych 

dla poszczególnych celów szczegółowych. Animacja społeczności lokalnej. (Krok 4 – 

identyfikacja zadań do realizacji w pierwszych 2-3 latach). Wsparcie i pomoc w 

opracowaniu karty zadań inwestycyjnych i\lub przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości w 

Sołectwie. 

Wypracowanie dla wymienionych powyżej zadań nazw przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną, celu planowanego zadania, wypracowanie opisu zadania (krótko) 

istotne sprawy, wypracowanie harmonogramu realizacji, wypracowanie kwoty końcowej 

zadania z  wskazaniem źródła jej pozyskania). 
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Każde z wymienionych spotkań zostało udokumentowane poprzez 

zarchiwizowaną listę obecności. Ostatnim elementem pracy nad Planem Odnowy 

Miejscowości było opracowanie zebranych materiałów. Za tą część pracy 

odpowiedzialny był konsultant zewnętrzny (R. Zarudzki) przy współpracy z Piotrem 

Hebdą pracownikiem UG Wejherowo. Zebrane dane poddano szczegółowej analizie, 

a następnie uzupełniono o informacje zebrane na podstawie danych statystycznych 

udostępnionych przez Urząd Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie konsultacyjne Planu Odnowy Miejscowości – zdjęcie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie konsultacyjne Planu Odnowy Miejscowości – zdjęcie 2 
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Przy opracowywaniu dokumentu korzystano również z lokalnej bazy danych 

statystycznych GUS Pomorskiego Oddziału Regionalnego w Gdańsku. 

Wykorzystano także informacje udostępnione przez mieszkańców miejscowości oraz 

dane historyczne z zasobów bibliotecznych, archiwów i dostępnych danych z 

Internetu. Tak zebrane informacje uporządkowano i opisano w kolejnych rozdziałach 

zgodnie z zapisami podanymi w spisie treści. Ostatnim etapem opracowania planu 

odnowy jest przyjęcie Uchwały Zebrania Mieszkańców o zatwierdzeniu do realizacji 

„Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dwór Wejherowski na lata 2014- 2020”. 

Następnie Rada Gminy podejmuje podobne czynności przyjmując Uchwałę na 

posiedzeniu Rady Gminy o przyjęciu planu do wdrażania. Teraz pozostaje już tylko 

codzienna zespołowa praca nad wdrażaniem zadań i przedsięwzięć aktywizujących 

lokalna społeczność i przyczyniających się do rozwoju miejscowości. 
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Załącznik nr 1. Karty zadań inwestycyjnych i\lub przedsięwzięć 
aktywizujących społeczność lokalną do realizacji w pierwszym 
okresie wdrażania  Planu Odnowy Miejscowości.  
 
Karta nr 1. zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną do realizacji w 
pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości.  
 

1 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 

przedsięwzięcia 
aktywizujące 

społeczność lokalną 

Budowa remizy strażackiej  
wraz ze świetlicą wiejską (G, S) 

2. Priorytet: Poprawa stanu infrastruktury społecznej 

3. Cel szczegółowy: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej 

4. 
Cel planowanego 

zadania: 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wraz z 

rozwinięciem oferty kulturalnej. 

5. 
Przykładowe 

przeznaczenie: 

 
Zaplanowany obiekt remizy strażackiej powinien się 
składać z dwóch boksów garażowych wraz z 
zapleczem socjalnym i magazynowym. Oprócz tego 
powinna powstać świetlica (wraz z zapleczem 
socjalnym i aneksem kuchennym) jako druga 
kondygnacja (na poddaszu) o wymiarach 15 m x 10 m. 
 
Zadanie będzie miało na celu podejmowanie działań 
ratowniczo-gaśniczych. Oprócz tego przedsięwzięcie 
wpłynie pozytywnie na popularyzowanie wśród 
mieszkańców zagadnień ochrony przeciwpożarowej 
oraz aktywizowanie społeczeństwa do udziału w 
kulturze fizycznej i sporcie (zawody sportowo-
pożarnicze). Ponadto przewidywana świetlica wpłynie 
pozytywnie na prowadzenie działalności 
kulturalnooświatowej i rozrywkowej także poprzez 
skupianie młodzieży w Młodzieżowych Drużynach 
Pożarniczych. Zaplanowana świetlica przeznaczona 
będzie na zebrania wiejskie, szkolenia strażaków, 
organizowanie turniejów, działalność kulturalno-
oświatową, w tym: zespołów świetlicowych dla dzieci i 
młodzieży, orkiestr, teatrów amatorskich, sekcji 
sportowych. 
 

6. Harmonogram realizacji: Lata 2016-2020 

7. 
Kwota końcowa i 

wskazanie źródła jej 
pozyskania 

 
Szacunkowy koszt brutto 1.000.000,00 zł 

 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 

2014-2020, Regionalny Program Operacyjny dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
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Karta nr 2. zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną do realizacji w 
pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości.  
 

1 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 

przedsięwzięcia 
aktywizujące 

społeczność lokalną 

Budowa dróg gminnych w miejscowości Nowy 
Dwór Wejherowski (G) 

2. Priorytet: Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

3. Cel szczegółowy: 
Rozbudowa, budowa, modernizacja infrastruktury 

drogowej 

4. 
Cel planowanego 

zadania: 

Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Nowy 
Dwór Wejherowski. Podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa mieszkańców. Poprawa estetyki wsi. 
Ochrona przyrody i środowiska naturalnego. 

5. 
Przykładowe 

przeznaczenie: 

 

1) Budowa ul. Antoniego Abrahama – na odcinku  
1000 m. (Budowa drogi gminnej wraz z przyległym do 
niej chodnikiem i pasem zieleni.) Inwestycja powinna 
zostać jak najszybciej zaplanowana i rozpoczęta. 
Rośnie liczba mieszkańców Nowego Dworu 
Wejherowskiego oraz liczba pojazdów poruszających 
się po nieutwardzonej i podmokłej drodze lokalnej. 
Nasilenie ruchu powoduje, że gwałtownie wzrasta 
degradacja i niszczenie tymczasowo przygotowanej 
drogi a koszty licznych napraw, równania wiosennego i 
jesiennego są coraz większe. Zwiększony ruch 
pojazdów, a także wzrastająca liczba mieszkańców i 
dzieci poruszających sie pieszo po tej drodze 
powoduje wzrost zagrożeń związanych z szeroko 
rozumianym bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 
2) Modernizacja ul. Szkolnej na dł. 500 m. w zakresie 
wycięcia drzew, odtworzenia granic drogi i 
geodezyjnego jej wytyczenia 
 

6. Harmonogram realizacji: Lata 2014-2018 

7. 
Kwota końcowa i 

wskazanie źródła jej 
pozyskania 

 
Szacunkowy koszt brutto 2.000.000,00 zł 

 
Budżet Gmin, Regionalny Program Operacyjny dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
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Karta nr 3. zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną do realizacji w 
pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości.  
 

1 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 

przedsięwzięcia 
aktywizujące 

społeczność lokalną 

Zagospodarowanie obszaru Nowego Dworu 
Wejherowskiego poprzez utworzenie kompleksu 

rekreacyjno-sportowego (G) 

2. Priorytet: Poprawa stanu infrastruktury społecznej 
3. Cel szczegółowy: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej 

4. 
Cel planowanego 

zadania: 

Budowa boiska sołeckiego celem zapewnienia  
mieszkańcom Nowego Dworu Wejherowskiego miejsca 

do aktywnego spędzenia czasu 

5. 
Przykładowe 

przeznaczenie: 

 
W Nowym Dworze Wejherowskim przy Samorządowej 
Szkole Podstawowej znajduje się boisko. Obecnie w 
tym miejscu znajduje się już plac zabaw i planowane 
jest do wykonania miejsce do ćwiczeń (zewnętrzny 
fitness). Mieszkańcy chcą na tym terenie stworzyć 
kompleks rekreacyjno-sportowy. Zaplanowany obiekt 
zapewni dzieciom, młodzieży i całym rodzinom miejsce 
do spędzenia wolnego czasu. Mieszkańcy pragną aby 
na tym terenie powstało także boisko syntetyczne do 
siatkówki i koszykówki wraz z oświetleniem. 
Utworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego 
wpłynie pozytywnie na możliwość rekreacji oraz 
uprawiania sportu przez mieszkańców. Ponadto 
przyczyni się zintegrowania lokalnej społeczności oraz 
kształtowania dobrych relacji wśród lokalnej 
społeczności. 
 

6. Harmonogram realizacji: 2014-2016 

7. 
Kwota końcowa i 

wskazanie źródła jej 
pozyskania 

 
Szacunkowy koszt brutto 300.000,00 zł 

 
 

Program Operacyjny Ryby 2007-2013, Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-
2020, Regionalny Program Operacyjny dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
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Karta nr 4. zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną do realizacji w 
pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości.  
 

1 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 

przedsięwzięcia 
aktywizujące 

społeczność lokalną 

Utworzenie ścieżki do uprawiania  
Nordic Walking (S) 

2. Priorytet: Poprawa stanu infrastruktury społecznej. 

3. Cel szczegółowy: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej. 

4. 
Cel planowanego 

zadania: 
Propagowanie wśród mieszkańców zdrowego i 

aktywnego trybu życia. 

5. 
Przykładowe 

przeznaczenie: 

 
Proponowane trasy: 

 
I Trasa krótka 

ul. Szkolna (szkoła) – ul. Abrahama – rozwidlenie w 
lesie „ 7 dróg „ – cmentarz ul. Ks. Jana Pawłowskiego 

– ul. Wejherowska – (szkoła) ul. Szkolna 
II Trasa długa 

Fragment trasy przebiega szlakiem turystycznym i 
rowerowym 

Jezioro Borowo – Jezioro Pałsznik- Wygoda – 
rozwidlenie w lesie „ 7 dróg „ – ul. Abrahama – ul. 

Bukowa – Jezioro Borowo 
 

Trasy będą m.in. oznakowane czytelnymi tablicami 
zgodnymi z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji 

Nordic Walking. 
 

6. Harmonogram realizacji: Lata 2016-2020 

7. 
Kwota końcowa i 

wskazanie źródła jej 
pozyskania 

 
Szacunkowy koszt brutto 50 tys. zł 

 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 

2014-2020, Regionalny Program Operacyjny dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
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Karta nr 5. zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną do realizacji w 
pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości.  
 

1 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 

przedsięwzięcia 
aktywizujące 

społeczność lokalną 

Zorganizowanie gminnego konkursu sołectw -  
„SOŁTYSIADA” 2014 (S) 

2. Priorytet: Rozwój aktywizacji i wzmocnienie integracji mieszkańców 

3. Cel szczegółowy: 
Generowanie wszelkich możliwych działań aktywizujących 

i integrujących mieszkańców 

4. 
Cel planowanego 

zadania: 

Celem zadania jest Integracja Sołectw w gminie 
Wejherowo, budowanie mostów pomiędzy mieszkańcami 

wsi oraz generowanie wszelkich możliwych działań 
aktywizujących i integrujących mieszkańców. 

5. 
Przykładowe 

przeznaczenie: 

 
„SOŁTYSIADA” 2014 -  zostanie zorganizowana przez 
sołectwo i Gminny Ośrodek Kultury w Wejherowie. Do 
zabawy zaproszonych zostanie 15 sołectw z obszaru 
Gminy Wejherowo. Na rozgrzanie zapału jako pierwszą 
konkurencję proponuje się przeciąganie liny. Kolejną 
konkurencją będzie strzelanie do tarczy biatlonowej. 
Ponadto planuje się układanie wieży ze słomy. Następną 
konkurencją będzie szycie stroju według własnego 
pomysłu na męskim modelu. Następnie po zabawie 
w krawca  przychodzi czas na konkurencję siłową, którą 
będzie przewracanie ogromnej opony. Z konkurencji 
można zaproponować „Przewodnika niewidomego”. 
Zadanie polega na tym, że, 1 osoba prowadzi tylko 
i wyłącznie komendami głosowymi drugą osobę  
z zawiązanymi oczami po wyznaczonym torze slalomem 
między pachołkami. Kolejną konkurencją może być rzut 
oszczepem dla Pań oszczep o masie 600 gr, a dla Panów 
oszczep o masie 800 gr. Ostatnią konkurencją jest bieg 
z jajkiem na łyżce w buzi. Ponadto dla wszystkich planuje 
się ugotować za darmo grochówkę oraz przeprowadzić 
loterię fantową z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. 
Sędziami którzy będą czuwać nad sprawiedliwym 
wykonywaniem konkurencji oraz przyznawać punkty będą 
osoby społecznego zaufania w Sołectwie. 
 

6. 
Harmonogram 

realizacji: 
lipiec – sierpień 2014 lub 2015, lub 2016 

7. 
Kwota końcowa i 

wskazanie źródła jej 
pozyskania 

 
20.000,00 zł 

 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Działanie: Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju (tzw. 
„Małe Projekty”), Środki Finansowe Sołectwa, Budżet 

Gminy Wejherowo, Sponsorzy 
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