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Wstęp i metodologia pracy nad planem odnowy   
Praca nad Planem Rozwoju Miejscowości trwała blisko 4 miesiące i przebiegała w 

kilku etapach. Dla zapewnienia jak najszerszego udziału mieszkańców zorganizowano kilka 
spotkań konsultacyjnych.  

Podstawową odpowiedzialność za organizację spotkań ponosił sołtys, Rada Sołecka i 
koordynator gminny. Do zadań wymienionych osób należało powiadamianie mieszkańców o 
spotkaniu, organizacja spotkania, przekazywanie materiałów, uczestnictwo w dodatkowych 
konsultacjach i spotkaniach, stały kontakt z koordynatorem gminnym i konsultantem 
zewnętrznym, systematyczne przekazywanie opracowanych materiałów mieszkańcom, 
nanoszenie poprawek i uzupełnień, konsultowanie opracowanych materiałów z 
mieszkańcami i przekazywanie ich rezultatów. Konsultant zewnętrzny odpowiadał za  
merytoryczny przebieg spotkań, zebranie informacji i ostateczne opracowanie planu odnowy.  

Pierwsze spotkanie konsultacyjne i jego rezultaty.   
Na pierwszym spotkaniu konsultant poinformował mieszkańców o celach i zasadach 

opracowania planu odnowy miejscowości. Szczegółowo omówiono charakterystykę 
miejscowości, dokonano analizy zasobów. Określono główne problemy rozwojowe. Zebrane 
informacje posłużyły do opracowania charakterystyki miejscowości (patrz rozdział 1) i 
inwentaryzacji zasobów służących odnowie miejscowości (rozdział 2). Ta część planu 
odnowy  kończy się analizą SWOT oraz podsumowaniem sytuacji rozwojowych z 
wskazaniem głównych barier i szans rozwojowych (rozdział 3). 

Na pierwszym spotkaniu uzgodniono, że wszyscy zainteresowani mieszkańcy 
poprzez wykorzystanie forum internetowego, pocztę elektroniczną, przekazaną  notatka, 
przekaz słowy lub w dowolny inny sposób (list) będą mogli zgłaszać swoje propozycje 
problemów do rozwiązania. W oparciu o informacje zebrane od mieszkańców opracowano 
„drzewo problemów”. Problemy poddano analizie, pogrupowano, a następnie  opracowano 
„drzewo celów”. Na tej podstawie przygotowano listę obszarów problemowych. Następnie 
przygotowano propozycję priorytetów, celów i zadań lub przedsięwzięć eliminujących lub 
ograniczające istniejące problemy lub bariery rozwojowe miejscowości. 

Ostatnim elementem pierwszego spotkania było uzgodnienie, kto będzie 
reprezentował mieszkańców  w dalszych pracach nad planem odnowy i konsultowaniem 
kolejnych elementów dokumentu. Utworzono nieformalną grupę odnowy miejscowości w 
skład której weszli, sołtys, radni, rada sołecka, aktywni mieszkańcy zainteresowani pracą w 
zespole.  

Drugie spotkanie konsultacyjne.  
Przed drugim  spotkaniem konsultacyjnym przedstawiciele mieszkańców (sołtys, rada 

sołecka, radni, aktywni mieszkańcy) otrzymali opracowane po pierwszym spotkaniu  
propozycje priorytetów, celów i  zadań. Wcześniej każdy mieszkaniec miał możliwość 
zapoznania się z materiałami poprzez ogólnodostępną  stronie UG Wejherowo: 
http://www.ug.wejherowo.pl 

Drugie spotkanie poświęcone było szczegółowemu omówieniu priorytetów, celów i 
zadań. Rezultaty tych prac przedstawiono w rozdziale 4. Następnie rozpoczęto pracę nad 
opracowaniem kart zadań przyjętych do realizacji. Katy dotyczyły wybranych przez 
mieszkańców istotnych dla rozwoju miejscowości zadań i przedsięwzięć. Każda opracowana  
karta zawiera takie same  informacje: nazwę zadania, priorytetu i celu którego dotyczy, 
przeznaczenie zadania, harmonogram jego realizacji, szacunkową kwotę końcową i 
wskazanie źródła jego  pozyskania (patrz rozdział 4.1). Praca nad kartami zadań była 
rozłożona w czasie i  trwała do momentu czwartego   spotkania  konsultantów z grupą 
odnowy miejscowości.  

Ważnym elementem dla opracowanego Planu Odnowy Miejscowości było i jest  to, że 
identyfikując planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność 
lokalną nie ograniczono się wyłącznie do tych które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
działania „odnowa i rozwój wsi ”. Opracowany Plany Odnowy Miejscowości zawiera 
wszystkie potrzeby mieszkańców, nie tylko te które kwalifikują się do wsparcia finansowego 
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w ramach działania „odnowa i rozwój Wsi”. Należy pamiętać, że realizacji zadań które 
wykraczają możliwości programu mogą być finansowane w ramach  innych funduszy (np. 
Regionalnego Programu  Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, PO Infrastruktura i 
Środowisko, PO Kapitał Społeczny,  Funduszu Sołeckiego, budżetu gminy i innych aktualnie 
dostępnych środków).    

Trzecie, czwarte i pi ąte spotkanie konsultacyjne.  
Kolejne spotkania konsultacyjne z grupą mieszkańców odpowiedzialną za 

opracowanie Planu Odnowy Miejscowości dotyczyły głównie uzgodnień związanych z 
harmonogramu wdrażania w poszczególnych latach, (rozdział 5). Określono również 
szacunkowe propozycje kosztów związane z realizacją wybranych zadań i przedsięwzięć, 
(rozdział 6). Ponadto przeanalizowano  z jakich źródeł można będzie skorzystać przy 
wdrażaniu planu. Realizację uzgodnionych zadań podzielono na dwa etapy, pierwszy 
związany jest z aktualnym okresem programowania do roku 2013, drugi to czas wdrażania 
Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Następnie 
omówiono również wyniki uzgodnień z przedstawicielami Urzędu Gminy dotyczącymi 
wsparcia finansowego dla realizacji wybranych zadań o szczególnym znaczeniu dla 
mieszkańców (rozdział 7).  

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości nie jest dokumentem zamkniętym. Na 
każdym etapie jego wdrążania wraz z zmieniającymi się okolicznościami i wymaganiami 
będzie możliwość jego uzupełniania, poprawiania i udoskonalania.  

Każde z wymienionych spotkań było dokumentowane, listy obecności zostały 
zarchiwizowana, w niektórych przypadkach została zrobiona dokumentacja fotograficzna 
spotkań (patrz rozdział 10).  

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, 
uzupełniono informacje zebrane na podstawie danych statystycznych udostępnione przez 
Urząd Gminy, wykorzystano 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. 

Dodatkowo w  rozdziale 8 umieszono informację o tym w jakim zakresie opracowany 
plan odnowy miejscowości jest zgodny z dokumentami strategicznymi rozwoju obszarów 
wiejskich na różnych poziomach od gminy, poprze powiat, województwo i kraj, a 
skończywszy na Unii Europejskiej. Odnowa miejscowości to nie tylko opracowany dokument, 
to proces społeczny dziejący się wewnątrz danej miejscowości. Jeśli ma on być trwały i w 
perspektywie 5 do 10 lat dokonać widocznych zmian powinien opierać się na odpowiednich 
zasadach. Propozycję takich zasad przedstawiono w rozdziale 9. Natomiast ostatni  rozdział 
zawiera szczegółowy opis pracy jaka została wykonana dla opracowania Planu Odnowy 
Miejscowości Bolszewo na lata 2012-2020. 

Tak zebrane dane i opracowane informacje przedstawiono w 10 rozdziałach zgodnie 
z informacjami podanymi w spisie treści. 

Ostatnim etapem opracowania planu odnowy było przyjęcie Uchwały Zebrania 
Wiejskiego mieszkańców o zatwierdzeniu do realizacji  „Planu Odnowy Miejscowości na lata 
2011- 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 lokalna społeczność i przyczyniających 
się do rozwoju miejscowości. 

Warto sobie uświadomić, że plan odnowy miejscowości opracowali mieszkańcy, to 
oni są jego autorami. Powinni czuć się odpowiedzialni za jego wdrażanie. Gmina winna 
wspierać te działania, w szczególności przez opiekę merytoryczną i wsparcie finansowe. 
 

Mieszkańcy miejscowo ści Bolszewo- 
Autorzy opracowania 
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Uwarunkowania rowoju lokalnego  

Planu odnowy miejscowości nie można opracować w oderwaniu od otoczenia, tj. od 
uwarunkowań historycznych, geograficznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych, gdyż 
oddziaływają one w określony sposób  na rozwój lokalny. 
  
Rys historyczny Kaszub 
Nazwa Kaszuby pojawiła isę w dokumentach historycznych w XII w. W historii Kaszub 
można wyróżnić 3 okresy.  

I okres- średnioweicze , czas tworzenia zrembów własnej państwowości zakonczony 
niepowodzeniem spowodowanym utratą suwerenności na rzecz germaniazacji, szczególne 
po sprowadzeniu Krzyżaków do Prus. Przy napływie pomorskich rodów niemieckich, 
szłachta kaszubska zuborzała i straciła na znaczeniu. 

II okres, od ko ńca XV do połowy XIX w.,  to okres postepującej germanizacji lub 
polonizacji Kaszub i ogólnego letargu kulturowego. 

III okres , charakteryzuej się odrodzeniem kulturalnym i językowym kaszubszczyzny. 
Postępuje krystalizacja poczucia przynależności narodowej i etnicznej.  
W  czasei II Wojny Światowej elita Kaszubów była wysiedlona, wywieziona na roboty i do 
obozów koncentracyjnych. Również w 1945 wojska radzieckie traktowały ludność kaszubską 
jak 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 Wierzycy, który promuje 
kaszubskość przez organizację szkoleń, warsztatów rzemiosła, kultury i tradycji Kaszubskiej, 
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, zakorznieniem idei regionalnych, nieufnością wobec obcych. Na Kaszubach 
do dziś kultywuje się odrębne obyczaje świąteczne, swoisty humor ludowy. Najważniejszą 
częścią Kaszubskiego dziedzictwa ludowego jest literatura w języku kaszubskim i własny 
odrębny język.  
Od roku 1999 r. 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 Bolszewo położona jest na obszarze Kaszub Północnych, 
obejmujących pas wybrzeza bałtyckiego oraz tereny rolniczo – leśne.   
 
Opis gminy wiejskiej Wejherowo 

Gmina wiejska Wejherowo położona jest wokół miasta  Wejherowo. Administracyjnie 
podzielona na 16 sołectw (w tym sołęctwo Bolszewo). Są to tereny rdzennie kaszubskie 
obejmujące przed wojną tereny niemieckie w których zamieszkuje teraz również ludność z 
głębi polski i przesiedleńcy. Ze wschodu na zachód gminy przebiega Pradolina Łeby – Redy. 
Morenowe Wzgórza porośnięte lasami przypominają Bieszczady. Teren nadaje się do 
turystyki aktywnej, strome podjazdy gwarantują prawie górskie warunki do uprawiania 
kolarstwa. Obszary leśne gminy zajmują powirzchnię 11 300 ha co stanowie prawei 59% 
powierzchni gminy. Turystyka ma przedewszystkim wymiar lokalny i koncentruje się w 
rozciągającym się aż do Gdańska leśnym kompleksie promocyjnym Lasów Darżlubsko – 
Oliwskich. Sieć zabytków rozrzuczona 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 miejscowo ści  
1.1 Podstawowe dane 
Bolszewo- jest to wie ś sołecka granicz ącą z miastem Wejherowo 
Bolszewo  (kaszb. Bòlszéwò – duża wieś kaszubska w Polsce położona w województwie 
pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo. Bolszewo - miejscowość 
usytuowana na zachód od Wejherowa, przy trasie Gdańsk – Szczecin (droga krajowa E-6), 
nad dopływem Redy - rzeką Bolszewką i Gościciną, (patrz mapa poniżej).  
 

 
 

Wieś rozwija się w ostatnich latach bardzo szybko. Obecnie pełni funkcję 
mieszkaniową i przemysłowo-usługową. We wsi Bolszewo prawie całkowicie zanikła funkcja 
rolnicza. Ciągle przeznacza się nowe tereny pod zabudowę. Liczba mieszkańców Bolszewa 
każdego roku zwiększa się. Przez wieś biegnie linia kolejowa Gdańsk - Stargard 
Szczeciński. 
 

 
Źródło: UG Wejherowo 
Liczba mieszka ńców Bolszewa na tle pozostałych sołectw gminy Wejherowo  

 

Rzeka Bolszewka  

Rzeka Gościcina 
 

Rzeka Reda 
 

Bolszewo 
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Mieszka tu 6523 osób, co stanowi blisko 32 % całej populacji mieszkańców gminy 
wiejskiej Wejherowo. W ostatnich 9 latach (za okres 2002 – 2011) liczba mieszkańców 
zwiększyła się o 1489 osób (30%), z 5034 mieszkańców w 2002 do 6523 w 2011. Analizując 
strukturę wiekową mieszkańców Bolszewa stwierdzono, że 63% mieszkańców jest w wieku 
produkcyjnym (kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat). W wieku emerytalnym jest około 650 
mieszkańców ((10 %). Dzieci i młodzież to nieznacznie ponad  czwarta część  społeczności 
(około 1600 osób, 27% ogółu mieszkańców). Przedstawione informacje powinny być 
wykorzystana przy planowaniu zajęć edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych w 
miejscowości. 

Przedstawiona poniżej mapa obrazuje gminę wiejską Wejherowo z zaznaczonymi 
obwodami podziału geodezyjnego wszystkich sołectw z wyróżnieniem miejscowości 
Bolszewo.  

 

  
Bolszewo  - mapa obszaru gminy wiejskiej Wejherowo z zaznaczeniem  obrębów geodezyjnych  
sołectw  

 
Powierzchnia miejscowo ść Bolszewo wynosi 1905,3 ha tj. 9,8% powierzchni gmi ny. 
 
1.2 Rys historyczny 
W 1905 wieś zamieszkiwało 687 osób, w tym 58 % Niemców i 40 % Kaszubów,  52% 
ludności wyznawało katolicyzm, 48% protestantyzm. W latach 1909-1911 powstała w 
Bolszewie elektrownia wodna o mocy 40 kW. Bolszewo – wymienione w 1209 r. w nadaniu 
dla klasztoru norbertanek w Żukowie, do którego należało do końca XIII w. Później był to 
majątek rycerski, następnie szlachecki na prawie polskim, którego właścicielami byli m.in. 
Bolszewscy, Janowscy i Jackowscy. Istniał tu także młyn wzmiankowany również w XVI 
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wieku. W 1582 r. w Bolszewie wzniesiony został kościół 
przeznaczony dla ewangelików (kościół katolicki dla 
Bolszewa usytuowany był w Górze).  W 1665 r. były tu 37 
gospodarstwa i folwark, młyn oraz karczma. W XVIII i XIX 
w. funkcjonował w Bolszewie doroczny jarmark. Od 1839 r. 
majątek wchodzi do tzw. klucza bolszewskiego, na który 
składały się: Bolszewo, Gościcino, Orle i Pryśniewo, a 
następnie przechodzi na własność  maklenburskiego 
banku hipotecznego. Parcelacja majątku rozpoczęła się w 
1878 r. W 1885 r. była to już tylko resztówka majątku 
(folwark i dwór z parkiem) najpierw dzierżawiona, 
następnie własność prywatna. Przed wojną w dworze 

mieściła się szkoła rolnicza. Wieś liczyła wówczas blisko 1000 mieszkańców. Po wojnie 
majątek upaństwowiono – w 1989 r. właścicielem był Iglopol Dębica.  
 
2. Inwentaryzacja zasobów słu żących odnowie miejscowo ści  

2.1 Zabudowa 
architektoniczna 
W Bolszewie  zachował się 
przestrzenny historyczny 
układ wielodrożny wsi (patrz 
mapa obok). Obok zespołu 
dworskiego (dwór z parkiem 
i folwark) znajdują się liczne 
elementy struktury 
historycznej zabudowy w 
tym: kościół i pozostałości 
zabudowy folwarcznej, duży, 
dobrze zachowany park o 
znacznej wartości, zespoły 
zagród, budynki mieszkalne 
i gospodarcze o historycznej 
i tradycyjnej formie. 

                        
Według danych  statystycznych w Bolszewie jest 46 mieszkań wybudowanych przed 1918 
rokiem. W latach 1918-1944 wybudowano 51 mieszkań. W latach 1945 do 1978 
odpowiednio 247, natomiast  w latach 1979  do 1988 –  374 mieszkań. Ostatnio na terenie 
wsi Bolszewo ma miejsce intensywny rozwój funkcji mieszkaniowej. Uwarunkowane jest to 
głównie położeniem miejscowości: bliskim sąsiedztwem z miastem Wejherowo oraz 
położeniem przy głównych trasach komunikacyjnych, łączących miejscowość z Trójmiastem. 
 
2.2 Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze  

 
Przez miejscowość Bolszewo przepływa rzeka 

Bolszewka i Gościcina, które są dopływem rzeki Redy. 
Obszar Pradoliny Redy posiada niekorzystne 

warunki ochrony jakości wód podziemnych. Głównymi 
czynnikami takiego stanu rzeczy jest bardzo płytkie 
występowanie wód podziemnych i ich bardzo słaba 
izolacja od powierzchni. Jedyną warstwą pełniącą rolę 
izolacyjna w stosunku do występujących tu wód 
podziemnych są torfy. Dlatego też istotne jest 
utrzymanie dotychczasowego ekstensywnego 
wykorzystywania tego obszaru jako łąki i pastwiska oraz 
niedopuszczenie do eksploatacji torfów i zmniejszania 

Bolszewo  

Układ przestrzenny miejscowości 
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ich powierzchni oraz miąższości w inny sposób (np. kolejne melioracje). W obrębie 
miejscowości Bolszewo znajdują się obszary zagrożenia powodzią związane jest to rzeką 
Redą, Bolszewką.  

Koryto rzeki Bolszewki  
 

Na terenie miejscowości Bolszewo znajdują się następujące obszary i obiekty przyrodnicze 
objęte ochroną prawną. 
 
Pomniki przyrody 

a) Pomniki przyrody w miejscowości  Bolszewo utworzone na podstawie 
rozporządzenia Wojewody Pomorskiego. 

Nr wg 
rej 

WKP 
Przedmiot ochrony Obwód 

[m] Poło żenie 

120 dąb szypułkowy  4,38 Bolszewo, przy drodze 
262 dąb szypułkowy  4,67 Bolszewo, 10 m od remizy 
263 dąb szypułkowu  5,17 Bolszewo, 10 m od remizy 

732 klon pospolity – 4 egz. 2,80; 2,35; 
2,30; 2,50 Bolszewo, ul. Szkolna 

 
b) Pomniki przyrody w miejscowości  Bolszewo ustanowione na podstawie Uchwały 

Rady Gminy 

Nr  Przedmiot ochrony  Obwód  
[m]  Poło żenie  

1 klon zwyczajny  2,41 
Bolszewo, ul. Szkolna, blisko 

cmentarza ewangelickiego, dz. 
303/2 

2 brzoza brodawkowata  2,06 Bolszewo, teren szkoły 
podstawowej, dz. 287/4 

 
Na terenie gminy znajduje się 49 pomników przyrody, z czego 41 utworzonych 

zostało przez wojewodę, a 8 pomników przyrody – przez Radę Gminy Wejherowo.   
 
Użytki ekologiczne.  
 
Użytki ekologiczne na terenie miejscowości Bolszewo  
Nazwa użytku  
Numer w 
rejestrze WKP  

 
Lokalizacja  

 
Podstawa prawna  

 
Opis obiektu.  
Powierzchnia  
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Pryśniewska 
Łąka 245 
 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość Orle, Obręb ew. 
Bolszewo dz.47/2. 
Nadl. Wejherowo, obręb  
Wejherowo, L. Orle, oddz. i 
pododdział – 47 s, t, y. 
 
 
 
 

Zarządzenie 
Wojewody 
Pomorskiego Nr 
183/00. 
Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego z 
roku 2000, Nr 115, 
poz.738 
 

Kompleks fitocenoz 
przejściowo 
torfowiskowych i 
mokrych łąk 
nawapiennych. 
Powierzchnia – 3,64 
ha 
 
 
 
 

Cel ochrony: zachowanie w stanie niezmienionym cennego przyrodniczo kompleksu torfowiska 
przejściowego, subatlantyckiego zbiorowiska z sitem tępokwiatowym i turzycowiska z Carex 
paniculata.Użytek wchodzi w skład projektowanego rezerwatu „Łąki nad Jeziorem Orle”. 
Migowa Ł ąka 

246 
 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość Orle, Obręb  ew. 
Bolszewo  dz.160/4. 
Nadl. Wejherowo, obręb 
Wejherowo, L. Orle, oddz. i 
pododdział – 160 b 

Zarządzenie 
Wojewody 
Pomorskiego Nr 
183/00. 
Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego z 
roku 2000, Nr 115, 
poz.738 
 

Wielopostaciowa, 
śródleśna łąka z 
(Cirsio – 
polygonetum) z 
dominacją wysokich 
bylin. 
Powierzchnia – 7,06 
ha  

Cel ochrony: Ochrona i zabezpieczenie różnorodności biologicznej, zwiększenie retencji wody 
(w północno-zachodniej części znajduje się niewielki zbiornik wodny), zachowanie bogatego 
stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych. 

 
Na terenie gminy Wejherowo znajduje się 7 użytków ekologicznych, w tym 2 należą do 
miejscowości Bolszewo: Pryśniewska Łąka, Migowa Łąka. 
 

Wody podziemne. Na obszarze dna Pradolina Redy – Łeby  znajduje sie Główny 
Zbiornik Wód Podziemnych - 110 (GZWP-110), udokumentowany dokumentacją 
hydrogeologiczną z 1994 roku i zatwierdzony decyzją ówczesnego  Ministerstwa Ochrony 
Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  w roku 1996.  
 
2.3 Walory turystyczne 

W miejscowości Bolszewo znajdują się następujące zabytki i miejsca zabytkowe.  
Zabytki: 

• XIX-wieczny kościół pod wezwaniem Wniebowzi ęcia NMP w Bolszewie –  
W XVI wieku świątynia została zajęta przez luteranów, mimo licznych sprzeciwów ze 

strony katolików. Przetrwała ona do końca II wojny światowej. Katolicy musieli uczęszczać 
do kościoła w Górze. 

Po drugiej wojnie światowej, tj. w 1946 roku, ordynariusz diecezji chełmińskiej 
poświęcił kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i wręczył klucze kościoła 
prowincjałowi zakonu pijarów z Krakowa, oddając tym samym kościół w ręce pijarów. Od 1 
kwietnia 1950 roku utworzono tu samodzielna parafię. 

 
• Dzwon z 1661 - wykonany przez Christiana Tima - fundacja rodziny Schachmann 

(XVII wieczni współwłaściciele Bolszewa pochodzący z Gdańska) 
 
Cmentarz w Bolszewie 

Cmentarz żydowski w Bolszewie został założony w XVIII wieku i znajduje się na tzw. 
Żydowskiej Górce.  Jest to miejsce spoczynku wyznawców judaizmu z Bolszewa, 
Wejherowa, w pewnym okresie chowano tu także zmarłych wyznania mojżeszowego z 
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Sopotu i Gdyni. W okresie I wojny światowej pogrzebano tu zwłoki kilku jeńców - żołnierzy 
rosyjskich pochodzenia żydowskiego. Cmentarz został poważnie zniszczony podczas II 
wojny światowej - jego teren przekształcono w przyczółek wojskowy. Do dziś przetrwały 
pojedyncze fragmenty grobów. Od 2005 roku cmentarzem opiekuje się młodzież z 
Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie. W ramach programu "Ślady 
przeszłości - uczniowie adoptują zabytki", gimnazjaliści uporządkowali teren nekropolii, 
zebrali dokumentację dotyczącą obiektu, oznaczyli miejsca, w których znajdują się groby. 
 
Wojewódzki Konserwatora Zabytków wskazał do wpisani a do rejestru zabytków: 

• Bolszewo – zespół dworsko-parkowy  

• Bolszewo – kościół parafialny 

• Bolszewo – cmentarz żydowski (Judenberg) 

W tabeli poniżej przedstawiono obiekty związane z miejscowością Bolszewo  wskazane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do umieszczenia w ewidencji gminy.  

Adres  Obiekt  Data 
powstania  

Uwagi  konstrukcj
a 

 kościół 1857 r.  mur. 
 spichlerz XIX/XX w.  szach/glina 

ul. Długa 2 dom mieszkalny k. XIX w.  szach. 
ul. Główna 3 dom mieszkalny p. XX w.  mur. 
ul. Główna 5 dom mieszkalny I ćw. XX w.  mur. 
ul. Zamostna 6 dwór II poł. XIX w. modern. mur. 
ul. Główna 7 dom mieszkalny I ćw. XX w.  mur. 
ul. Główna 9 dom mieszkalny I ćw. XX w.  mur. 
ul. Główna 10 dom mieszkalny 1906 r.  mur. 
ul. Główna 17 dom mieszkalny - d. sklep 

kolonialny 
1906 r.  mur. 

nr 20 dom mieszkalny 1936 r.  mur. 
ul. Szkolna 5 szkoła I ćw. XX w.  mur. 
 zabud. gospod. szkoły I ćw. XX w.  szach/mur 
ul. Zamostna 6 stodoła II poł. XIX w.  szach. 
ul. Główna kapliczka 1955 r.  mur. 
ul. Leśna kapliczka 1957 r.  mur. 
ul. Długa 2 kapliczka XIX/XX w.  mur. 

 
Gmina wiejska Wejherowo  w tym sołectwo Bolszewo  uwzględniona w Planie jako 

obszar wymagający szczególnej polityki pro turystycznej, ze względu na walory przyrodnicze 
i dziedzictwa kulturowego.  

      Na terenie miejscowości Bolszewo znajduje się Hotel Victoria w Bolszewie 
świadczący usługi całoroczne.  

Dla rozwoju turystyki należy podnieść stan infrastruktury technicznej miejscowości, 
wybudować małą infrastrukturę turystyczną, w tym rekreacyjną i sportową, oraz poprawić 
estetykę wsi i podnieść jej walory turystyczne. Wysokie zasoby przyrodnicze umożliwiają 
rozwój turystyki kwalifikowanej. 
 
2.4 Warunki klimatyczne, glebowe 
  

Warunki klimatyczne. Omawiany obszar położony jest pod względem klimatycznym 
w krainie klimatycznej wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Położenie miejscowości w zasięgu 
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oddziaływania termicznego zbiornika Morza Bałtyckiego wpływa na wydłużenie okresów 
przejściowych – przedwiośnia i przedzimia.  
Charakterystycznymi cechami klimatu jest: 

• małe amplitudy roczne, miesięczne i dobowe temperatury; 
• niskie maksymalne i wysokie minimalne temperatury powietrza; 
• opóźnienie termicznych pór roku; 
• wydłużenie okresu przejściowego pomiędzy latem i zima; 
• niższe temperatury wiosną w stosunku do jesieni; 

 
Struktura u żytkowania gruntów 
 

Na ogólną powierzchnię miejscowości 1905 ha: 
� lasy stanowią 1350 ha tj. 70,8%, (11,5% powierzchni lasów w gminie), 

� grunty orne stanowią 115,6 ha 6,1% (w gminie 2,8%),  

� łąki 7,3% (11,5 w gminie),  

� pastwiska 17,0 ha, tj. 0,9% (3,3% w gminie). 

Przydatno ść rolnicza gleb 
Przydatność rolnicza gleb na omawianym terenie jest zróżnicowana. Grunty orne 

zaliczane są w większości do żytnich kompleksów przydatności rolniczej. W dnie Pradoliny 
Redy – Łeby dużą powierzchnie zajmują kompleksy użytków zielonych i grunty zaliczane do 
kompleksów zbożowo-pastewnych.  

Lokalizacja lasów w Pradolinie rzeki Redy warunkuje pełnienie przez nie przede 
wszystkim funkcji ekologicznej. Zasady prowadzonej na ich terenie gospodarki leśnej 
powinny być podobne jak dla lasów pełniących funkcje glebo - i wodochronne, położonych w 
obszarach chronionego krajobrazu. Penetracja rekreacyjna lasów powinna być ograniczona 
do korzystania głownie z sieci dróg leśnych.  

Rejon Bolszewa objęty jest strefą wysokiej ochrony Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych 110, co wiąże się z pewnymi rygorami w zagospodarowaniu przestrzennym.  

 
 

2.5 Źródła utrzymania mieszka ńców  
 
Gospodarstwa rolne.  
W okresie od  2000 do 2010 roku utrzymała się nie zmieniona liczba gospodarstw rolnych -  
70 zagród. Struktura gospodarstw rolnych jest niekorzystna, 77,1 % gospodarstw to 
gospodarstwa od 1 - 5 ha (54 gospodarstwa), 10% gospodarstw to gospodarstwa od 5 -7 ha  
(7 gospodarstw), 7,1% to gospodarstw od 10-15 ha (5 gospodarstw), a tylko 5,7% stanowią 4 
gospodarstwa powyżej 15 ha. W ostatnich latach zwiększa się liczba gospodarstw małych do 
5 ha. Część rolników przekwalifikowuje działki rolnicze na działki budowlane.  
 
Liczba gospodarstw rolnych w  miejscowo ści Bolszewo na podstawie 
odprowadzonego podatku rolnego do UG Wejherowo ( w okresie 2000 i 2010 rok) 
 

Liczba gospodarstw 
 

Lp. Miejscowość 
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 

Pow. 
15 ha 

Ogółem 

% w 
odniesieniu 

do 
wszystkich 

gospodarstw 

1. Bolszewo (2000) 30 22 4 4 5 5 70 8,2 
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2. Bolszewo (2010) 36 18 5 2 5 4 70 7,2 

Źródło: Dane UG Wejherowo 
 
Wszystkie gospodarstwa rolne położone na obszarze miejscowości uprawnione są do 

wsparcia gospodarowania na obszarach nizinnych o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW), tak zwane płatności ONW w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007 - 2013. Wymienione działanie jest instrumentem wsparcia finansowego 
gospodarstw rolnych położonych na obszarach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona 
ze względu na niekorzystne warunki naturalne.  

Na terenie gminy obserwuje się postępujące zjawisko odchodzenia od zatrudnienia w 
rolnictwie. W 1999 r. rolnictwo stanowiło główne źródło dochodu dla ok. 10% mieszkańców. 
Obecnie procent ten jest znacznie mniejszy. Funkcja rolnicza gminy odgrywa więc 
postępującą, malejącą rolę. Przejawem zmniejszającej się roli funkcji rolniczej była także 
likwidacja na początku lat 90-tych państwowych gospodarstw rolnych (Bolszewo, Kąpinie, 
Łężycach, Pętkowicach) i przekazania części ich obszarów dla funkcji nierolniczych.  
 
Podmioty gospodarcze 

Na terenie Bolszewa był w połowie 2011 roku  zarejestrowanych 691 podmiotów 
gospodarczych (tabela poniżej): 
 
Aktywno ść  gospodarcza mieszka ńców - sektor prywatny - jednostki gospodarcze 
wpisane wg sekcji i działów PKD 

Lp. Sekcja Wyszczególnienie 2009 
rok 

2010 
rok 

I 
połowa 

2011 

2011 r. 
=100% 

1. A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 5 5 3 0,4 
2. B Górnictwo i wydobywanie 2 2 2 0,3 
3. C Przetwórstwo przemysłowe 94 101 104 15,1 

4. D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

1 1 1 0,1 

5. E 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 
164 171 170 24,6 

6. F Budownictwo 165 181 182 26,3 

7. G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
35 37 36 5,2 

8. H Transport i gospodarka magazynowa 16 19 25 3,6 

9. I 
Działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi 
7 9 9 1,3 

10. J Informacja i komunikacja 5 7 8 1,2 
11. K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5 5 3 0,4 

12. L 
Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 7 8 7 1,0 

13. M 
Działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna 
33 39 43 6,2 

14. N 
Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca 
15 15 20 2,9 

15. O 
Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

1 1 1 0,1 

16. P Edukacja 5 7 9 1,3 
17. Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 17 18 19 2,7 

18. R 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją 9 8 9 1,3 
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19. S Pozostała działalność usługowa 34 42 43 6,2 
- - Razem 615 671 691 100 

Źródło: Baza danych lokalnych WUS Gdańsk; www.stat.gov.pl 
 
Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jest w dziale budownictwo 182 
podmioty, tj.26,3 %, dostawą wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 170 podmiotów tj,24,6% i przetwórstwem przemysłowym 104 podmioty 15,1 
%. Aktywność gospodarcza mieszkańców z roku na rok wzrasta. 
 
           W tabeli przedstawia się strukturę zarejestrowanych jednostek gospodarczych 
wpisanych wg sektorów własnościowych.  
      
Jednostki gospodarcze wpisane wg sektorów własno ściowych  

Wyszczególnienie  Liczba 
podmiotów 

Liczba 
podmiotów 

Jednostki wpisane wg sektorów własno ściowych:  2009 
rok  

2010 
rok  

podmioty gospodarki narodowej ogółem 615 671 
sektor publiczny - ogółem 4 4 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki 
prawa budżetowego 3 3 

sektor prywatny - ogółem 611 667 
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 556 602 

sektor prywatny - spółki handlowe 19 21 
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego 4 4 

sektor prywatny - spółdzielnie 1 1 
sektor prywatny - fundacje 1 1 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 5 6 

Źródło: Baza danych lokalnych WUS Gdańsk; www.stat.gov.pl 
 
Jak wynika z prezentowanych w tabeli danych, w strukturze własności dominuje sektor  
prywatny, stanowiąc 99,4% podmiotów gospodarczych.  
 
Większość podmiotów gospodarczych to podmioty dające często samo zatrudnienie. Poniżej 
przedstawią się podmioty gospodarcze zarejestrowane według klas wielkości. 
 
Zarejestrowane podmioty w Bolszewie wg klas wielkości 

 
Wyszczególnienie 

2009 
rok 

2010 
rok 

I półrocze 
2011 r. 

Ogółem 615 671 691 
Mikro przedsiębiorstwa: do  9 zatrudnionych osób 587 641 661 
Małe przedsiębiorstwa: 10 - 49 zatrudnionych osób 21 23 24 
Średnie przedsiębiorstwa: 50 - 249 zatrudnionych osób 6 6 5 
 Wielkie przedsiębiorstwa 250 - 999 1 1 1 
Źródło: Baza danych lokalnych WUS Gdańsk; www.stat.gov.pl 
 
Najważniejsze na terenie Bolszewa zakłady produkcyjne i świadczące usługi dla ludności to: 

• BALEXMETAL  – branża budowlana – blachy w Bolszewie, 

• PORTA – produkcja drzwi w Bolszewie, 
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• ALPOL  – firma budowlana w Bolszewie, 

• HYDROINSTAL  – branża budowlana – wodociągi, kanalizacja w Bolszewie. 

Na terenie miejscowości zarejestrowanych jest 6 stowarzyszeń. 
 

2.6 Infrastruktura techniczna 
 
Drogi. 
Istniejąca sieć dróg jest wystarczająca, natomiast ich stan wymaga w większości 
modernizacji i naprawy. Dotyczy to w szczególności dróg gruntowych, gdzie przez 
liczne wyboje i nierówności niszczy się pojazdy a w trakcie opadów dreszczu na 
wielu odcinkach drogi są trudno przejezdne.  
Mieszkańcy zgłaszają duże zapotrzebowanie na budowę chodników, oświetlenia i innych 
elementów infrastruktury drogowej. 
 
Telekomunikacja.   
Jednym z głównych dostawców usług telekomunikacyjnych jest TP S.A., dostarczająca 
usługi internetowe i telefoniczne. Obecnie swoją sieć instaluje Telewizja Chopin, która jest 
konkurentem dla TP S.A., a w swojej ofercie posiadać będzie oprócz Internetu i telefonu 
również usługę transmisji danych telewizyjnych. Poza tym mieszkańcy korzystają z usług 
takich platform jak: Cyfrowy Polsat, Cyfra+,  Telewizja N. 
 
Zaopatrzenie w ciepło.   
Potrzeby cieplne mieszkańcy realizują przede wszystkim przez lokalne kotłownie węglowe 
olejowe i gazowe. W miejscowości brak sieci ciepłowniczej. Aktualnie nie planuję się ich 
budowy. 
 
Zaopatrzenie w gaz.  
Zaopatrzenie w gaz odbywa się częściowo z sieci i butli gazowych. W perspektywie zakłada 
się maksymalną gazyfikację miejscowości.  
 
Zaopatrzenie w wod ę.  
Bolszewo jest zaopatrywana w wodę za pomocą wodociągu grupowego z ujęcia wody 
Brzozowa II obejmujący nie tylko miejscowość Bolszewo, ale również Gościcino, Orle i 
Gowino. Ponadto cześć mieszkańców korzysta z własnych ujęć wody (pojedyncze siedliska 
znajdujące się poza obszarem zwartej zabudowy). 
 
Kanalizacja i gospodarowanie odpadami .  
Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe odprowadzane są do lokalnych układów 
zbiorników, osadników i szamb, skąd wozami asenizacyjnymi wywożone są do punktów 
zlewnych na kolektorze W.R.R, którym ścieki odprowadzane są do oczyszczalni „Dębogórze” 
własności PEWIK-u Gdynia.  
Budowa kanalizacji  przyczyni się do rozwoju miejscowości, podniesienia standardu życia 
mieszkańców, ponadto wykonanie zadań kanalizacyjnych warunkuje budowę dróg. Budowa 
kanalizacji znacząco wpłynie na zmniejszenia  uciążliwości funkcjonowania zlewni ścieków, 
ważnym aspektem jest też ekonomiczność użytkowania kanalizacji w porównaniu z 
wywozem szamba. Istotna jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego dzięki 
uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej i zmniejszania negatywnego oddziaływania na 
środowisko zanieczyszczeń ściekowych, a tym samym ochrona zbiorników wodnych 
powierzchniowych i podziemnych, oraz ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 
Wybudowanie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej jest priorytetem dla miejscowości 
Bolszewo, który należy realizować etapami uwzględniając liczbę mieszkańców, czyli 
potencjalnych użytkowników. 
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Odprowadzanie ścieków deszczowych. 
Opracowana koncepcja odprowadzenia ścieków deszczowych obejmuje tereny zwartej 
zabudowy Bolszewa, Gościcina i Orla. Odbiornikami wód deszczowych są w/w rzeki. 
Wszystkie wyloty do odbiorników winny być uzbrojone w urządzenia oczyszczające – 
piaskowniki i separatory olejowe. Wody deszczowe z dużych zlewni powinny być 
odprowadzane poprzez projektowane zbiorniki retencyjne. Konieczna jest aktualizacja 
opracowanej koncepcji z uwagi na projektowane nowe zagospodarowanie terenów 
Bolszewa, Gościcina i Orla.  
Na terenie miejscowości Bolszewo należy systematycznie czyścić istniejące kanały i koryta 
rzek usuwając naturalne i sztuczne przeszkody w odpływie wód do Zatoki Puckiej, eliminując 
zagrożenie powodzią. Istniejące rowy melioracyjne wymagają renowacji i systematycznej 
konserwacja. 
 
W zakresie usuwania odpadów.  
 

Na terenie Bolszewa prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Ustawione są do 
tego celu odpowiednie pojemniki segregujące. Odpady komunalne po segregacji zostają 
wywożone do Zakładu Zagospodarowania Odpadów, „Eko Dolina’’ w Łężycach. (Spółka 
EKO DOLINA (wcześniej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów) została założona przez 7 
gmin). Odpadki stałe są również wywożone do w/w zakładu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Usuwanie odpadków płynnych.   
Do czasu wybudowania projektowanych systemów kanalizacji sanitarnej odpadki płynne są 
wywożone taborem asenizacyjnym do istniejących punktów zlewnych na sieci kanalizacji 
sanitarnej miasta Wejherowa i do projektowanego punktu zlewnego na terenie Bolszewa. 
Odpady poprodukcyjne. Odpady poprodukcyjne są usuwane przez podmioty gospodarcze 
we własnym zakresie zgodnie z Ustawą o odpadach z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 
628) z późniejszymi zmianami. 
Sieć kolejowa.  
Przez miejscowość Bolszewo przebiega pierwszorzędna linia kolejowa nr 202 (Stargard 
Szczeciński – Gdańsk). Odgrywa ona duże znaczenie w transporcie zbiorowym i w 
przewozie towarów. Jej stan techniczny wymaga modernizacji. Od linii kolejowej nr 202 
odchodzi lokalna linia kolejowa nr 230 będąca własnością gmin Gniewino i Choczewo. 
Obecnie nie jest eksploatowana i nie planuje się jej modernizacji.  
Szlak rowerowy. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów, „Eko Dolina’’ w Łężycach 
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Planuje się, że przez miejscowość Bolszewo będzie przebiegać szlak rowerowy północnych  
Kaszub. Jest to jeden ze szlaków w gminie związanych z szczególnymi walorami 
krajobrazowo-przyrodniczymi. Istnienie i przebieg przez teren gminy  regionalnych tras ma 
duże znaczenie dla rozwoju funkcji turystycznej miejscowości.  
 
Komunikacja. 
Miejscowość ma dobre połączenia komunikacyjne z Wejherowem, linia nr 
1,3,4,5,7,10,12,13,14. Z trójmiastem PKP, PKS, droga krajowa nr 6. Przez Wejherowo 
istnieją dogodne pomoczenia kolejowe z krajem i Europą. W Gdańsku znajduje się Port 
Lotniczy. 
 
Podsumowanie uwarunkowa ń wynikaj ących ze stanu infrastruktury technicznej 

1. Podstawowym uwarunkowaniem rozwoju gminy jest stan infrastruktury technicznej 
która w przypadku Bolszewa wymaga wyraźniej poprawy. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę warunkiem jest rozbudowa podstawowych ujęć 
wody dla wodociągów oraz rozbudowa i przebudowa rurociągów przesyłowych. 

3. Brak systemów odprowadzania ścieków sanitarnych w sytuacji uwarunkowań 
przyrodniczych i reżimów stref ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 
Projektowany scentralizowany system grawitacyjno-pompowy odprowadzający ścieki 
do grupowej oczyszczalni w Dębogórzu z centralnej części obszaru gminy jest 
obecnie  realizowany na terenie  Bolszewa i Gościcina. 

4. Brak systemów odprowadzania, oczyszczania i retencjonowania wód opadowych. 
Opracowana koncepcja sieci kanalizacji deszczowej obejmuje swym zasięgiem 
zainwestowane tereny Bolszewa.  

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło uwarunkowaniem rozwoju jest zmiana nośników z 
emisyjnych na niskoemisyjne i nieemisyjne szczególnie w enklawach leśnych, gdzie 
projektowany jest wzrost zabudowy. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz uwarunkowaniem jest brak rezerw w przepustowości 
istniejących gazociągów przesyłowych  i istniejących stacji redukcyjno –  
pomiarowych I stopnia: „Wejherowo” i „Stara Piła”. Warunkiem pełnego pokrycia 
docelowego zapotrzebowania gazu jest rozbudowa systemu  gazociągów 
przesyłowych  w.c. i stacji redukcyjno pomiarowych I stopnia. 
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2.7 Infrastruktura społeczna  
Infrastruktura społeczna obejmuje pakiet usług z zakresu administracji, łączności, 

bezpieczeństwa publicznego, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
kultury i sportu oraz usług decydujących o jakości życia. 
W Bolszewie znajdują się następujące budynki użyteczności publicznej związane z 
infrastrukturą społeczną: 

• Kościół 
• Restauracja 
• Hotel "Victoria" *** 
• Basen 
• Szkoła Podstawowa im. Generała Zygmunta Berlinga 
• Gimnazjum im. Jana Pawła II od 1 kwietnia 2005 
• Poczta 
• Kaszubski Bank Spółdzielczy 
• Sieć sklepów spożywczych i przemysłowych 
• Hurtownie 
• Stacja paliw 
• Biblioteka Gminna 
• Apteka 
• Remiza OSP 

           
Oświata i wychowanie.   
W miejscowości Bolszewo jest Samorządowa Szkoła Podstawowa, jedna z 6 na 

terenie Gminy wiejskiej Wejherowo szkół podstawowych (I – VI). Natomiast po szkole 
podstawowej dzieci mogą uczęszczać do znajdującego się na ternie Bolszewa  
Samorządowego Gimnazjum w z klasami I – III, lub inne przez siebie szkole w Wejherowie 
lub Trójmieście.  Położenie gminy wokół Miasta Wejherowo oraz dogodny dojazd stwarzają 
dla młodzieży dobre warunki do kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych, jak 
również w ośrodkach akademickich Trójmiasta.   

Usługi kultury.  
Na terenie Bolszewa funkcjonuje bardzo dobrze wyposażona Biblioteka Publiczna im. 

Aleksandra Labudy w Bolszewie. Jest to placówka bardzo nowoczesna - pierwsza 
skomputeryzowana w powiecie wejherowskim. Skupia się w niej prawie cała działalność 
kulturalna gminy. Posiada sprzęt audiowizualny i 10 zestawów komputerowych. Na sześciu z 
nich funkcjonuje bezpłatna czytelnia internetowa. Łączny księgozbiór biblioteki i filii wynosi 
34 tys. woluminów. Liczba zapisanych czytelników oscyluje wokół 3000, z czego 
systematycznie korzysta około 2000 osób. Na terenie biblioteki znajduje się czytelnia, w 
której dodatkowo można skorzystać z czasopism i innych periodyków. 
 Ochrona zdrowia.   
Bliskość do miasta Wejherowa powoduje, że mieszkańcy korzystają z  przychodni 
rejonowych położonych na terenie miasta Wejherowa. Ochrona zdrowia w Gminie 
Wejherowo wypełnia swoje zadania. Cechuje ją łatwość dostępu, do specjalistycznej kadry 
medycznej. Zadania z zakresu lecznictwa szpitalnego i klinicznego realizowane są w 
Wejherowie i w Trójmieście. Szpital ogólny, obejmujący swoim zasięgiem także gminę, 
znajduje się w mieście Wejherowie, dysponuje on 646 łóżkami. Także w mieście Wejherowo 
znajduje się centrum pomocy doraźnej. Również zadania z zakresu usług pogotowia 
ratunkowego realizowane są w Wejherowie. Na terenie Bolszewa znajduje się zlokalizowane 
apteka. Na terenie gminy Wejherowo znajduje się jeden świadczący podstawową opiekę 
lekarską Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w graniczącym z Bolszewem  Gościcinie.  
 Pomoc społeczna.   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Wejherowie na ul. Osiedle Przyjaźni 1b  i 
jest jednostką organizacyjną gminy wiejskiej, działający 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 
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rządowej przejęte przez gminę w drodze porozumienia jak i inne zadania przekazane do 
realizacji przez organy gminy. 
 
Przedsi ęwzięcia kulturalne 

Na terenie miejscowości corocznie odbywa się szereg imprez o charakterze 
kulturalnym, organizowanych przez szkołę, Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich, 
zespoły sportowe, koło rencistów i emerytów, OSP. W Bolszewie odczuwa się brak obiektów 
sportowych i zagospodarowanych terenów rekreacyjnych oraz małej infrastruktury 
turystycznej. W szczelności dotyczy to:  

 
� rewitalizacja parku,  

� utworzenia i zagospodarowania gminnego terenu przy kanale rzeki Redy na 
wysokości mostu,  

� budowy ścieżki spacerowo-rowerowej o dł. 3 km na odcinku od ul. Kanałowej  do ul. 
Ofiar Piaśnicy w Wejherowie, 

� estetyzacja  miejscowości, w szczególności niektórych ulic 

2.8 Kierunki rozwoju przestrzennego poszczególnych funkcji dla Bolszewa 
 
Funkcja produkcyjno-usługowa o znaczeniu ponadlokal nym. Dla miejscowości 

Bolszewo w studium przewiduje się dalszy rozwój struktury produkcyjno-usługowej wzdłuż 
drogi krajowej nr 6. Zakłada się utrzymanie i dalszy intensywny rozwój funkcji produkcyjno-
usługowej.  

Funkcja osadnicza – mieszkalnictwo. Za podstawową zasadę rozwoju 
przestrzennego dla Bolszewo uznaje się rozwój wielofunkcyjny w którego ramach się rozwój 
osadnictwa (w pojęciu mieszkalnictwa) odgrywa znaczenie szczególne. Udział 
mieszkalnictwa w ogólnej strukturze zainwestowania kubaturowego jest mocno 
zróżnicowany w zależności w zależności od uwarunkowań zewnętrznych poszczególnych 
jednostek osadniczych. Przestrzenna struktura układu miejscowości wymaga pilnych działań 
naprawczych i działań zmierzających do poprawy jakości życia. Cele priorytetowe to 
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rehabilitacja użytkowa i funkcjonalna 
zwartych obszarów zabudowy mieszkaniowej, aktywna ochrona szczątkowych przestrzeni 
otwartych. 
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3. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron mie jscowo ści 

Silne strony  

1.Dogodnie połączenia komunikacyjne z Wejherowem, Trójmiastem, oraz krajem i  Europą. 
2. Dogodny i bliski dojazd do miejscowości nadmorskich. 
3.Operatywni i przedsiębiorczy  mieszkańcy. 
4. Duża miejscowości, blisko 6700 mieszkańców. 
5.Występowanie na obszarze miejscowości dużych przedsiębiorstw w dobrej kondycji, w 
szczególności takie jak: Porta, Balexmetal, Hydroinstal, Budulec, Wema, Gaja, piekarnia 
6. Aktywność i desperacja mieszkańców w kierunku dokonywania zmian, dostrzeganie realnych 
problemów, świadome, realne podejście do założonego planu działania 
7.Klimat przyjazny dla mieszkańców i turystów, wyjątkowe  połączenie lasu, wody,  czystego 
powietrza, obszar leżący poza terenami gdzie przebiegają główne drogi  
8.Zasoby do uprawiania turystyki aktywnej 
9.Dostępne tereny pod zabudowę jednorodzinną 
10.Szeroka sieć wysokiej jakości usług 
8.Wysoki budżet rady sołeckiej  

Słabe strony  
 
W zakresie infrastruktury  drogowej, melioracji, ga zyfikacji, kanalizacji  
 
1.Zły stan  dróg (nawierzchni i związanego z infrastrukturą drogowa otoczenia) w Bolszewie,  w 
szczególności: 

• niedrożne skrzyżowani (Główna – Zamostna;  Zamostna - Droga Krajowa nr 6) 
• brak nawierzchni utwardzonych dróg  łącznie z kanalizacją burzową na ulicach 

(Piaskowa, Kamienna, Glińskiego, Kochanowskiego, Czeladnicza, Klonowa, Świerkowa, 
Dębowa, Topolowa, Łąkowa, Południowa, Dobra) 

• brak przejścia i chodnika na ul. Wejherowskiej  
• brak na ulicy Głównej - chodnika, przejścia dla pieszych, chodnika do cmentarza, 

usuniecie drzew naprzeciwko parkingu 
• brak na ulicy Wodnej  chodników, oraz zły stan nawierzchni, oraz zmiana organizacji 

ruchu 
• brak przejścia przez ulicę Zamostną do ośrodka zdrowia od strony ulicy bukowej i 

centrum handlowego 
• brak przejścia i wjazdu do osiedla ORLEX 
• brak lustra na skrzyżowaniu ulicy Południowej zSzkolną 
• za mały parking przy Szkole Podstawowej 

2. Zły stan lub brak: dróg (a), melioracji (b), gazyfikacji (c), kanalizacji (d) w miejscowości 
Bolszewo, w szczególności dotyczy: 
(ul. Sienkiewicza, (a, b, d), ul. Żeromskiego, (od ul. Słowackiego do Mickiewicza, (a, b, d), ul. A. 
Asnyka, (a, b, d), ul. Jana, (a, b, d), ul. Ogrodnicza, (a, b, d), ul. Waryńskiego, (a, b, d), ul. 
Władysława, (a, b, d), ul. Traugutta, (a, b, d), ul. Buczka, (b, c, d), ul. E. Orzeszkowej, (a, b, c, d), 
ul. A. Mickiewicza (wewnętrzny odcinek), (a, b, c, d), ul. Marchlewskiego, (a, b, c, d), ul. G. 
Narutowicza, (a, b, c, d), ul. Nowotki (od Wiśniowej do Narutowicza), (a, b, c, d, ul. 
Wyszyńskiego (a, b, c, d), ul. Bzowa (do dokończenia do Polnej), ul. Długa (brak chodnika w 
stronę Orla) 
a - drogi słabo utwardzona, zła nawierzchnia lub  brak  chodników; b - brak kanalizacji 
deszczowej; c -  brak gazociągu; d - brak kanalizacji 
3.Brak kanalizacji i wodociągów – (w szczególności dotyczy ul.: Leśnej, Robotniczej, Jagodowej, 
Żurawia, Modrzewiowa, Harcerska, Krcza, Strażacka, Junacka, Jarzeniowa, Wrzosowa, 
Robotnicza, Chłopska, Cylkowskiego i wszystkie przylegające do nich) 
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4. Brak oświetlenia na ulicach w miejscowości Bolszewo (w szczególności dotyczy ul.: 
Trepczyka, Myśliwskiej, Błękitnej, Tęczowej, Antoniego Albeckiego, Czesława Miłosza, 
Aleksandra Labudy, Marii Skłodowskiej – Curie, C. K. Norwida, Jeżynowej, Wrzosowej) 
5.Brak monitoringu ulic, w szczególności przy drogach w okolicy lasu 
6.Brak przejścia dla pieszych z ul. Chłopskiej na Kruczą 
7.Brak utwardzenia ulic miedzy ulicami Zamostną, Leśną i Cylkowskiego  (dotyczy 
Modrzewiowej, Sosnowej, Junackiej, Kalinowej i Jarzębinowej) oraz od ul. Strażackiej w stronę 
rzeki Bolszewki 
8.W zakresie Infrastruktury drogowej brak kompleksowego zagospodarowania ul. Polnej w tym 
poprawy lub utworzenia infrastruktury sanitarnej, burzowej, chodnika i towarzyszącej na odcinku 
1600 metrów. Dotyczy również ulic przyległych: Hodowców, Kwiatowa, Kręta, Krzywa, 
Kanałowa, Północna, Południowa, Rzeźnicka, Cicha, oraz ulice łączących ulicę Polna przez 
Bolszewo do ul. Szkolnej 
9.Brak regulacji rzeki Bolszewki i Redy (poprawa spływu wody, jazów) 

 
W zakresie infrastruktury społecznej  
 
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna, mała infrastru ktura społeczna u żyteczno ści 
publicznej  
1.Brak kompleksowego zagospodarowania parku (boiska, placu zabaw, terenu aktywnego 
wypoczynku, ławek , monitoringu itp.) 
2.Brak placu zabaw przy ulicy Szkolnej (przy parkingu „Porty” lub Szkoły Podstawowej) 
3.Brak placu zabaw i mini parku rekreacji  na ul. Reja 
4.Brak chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Bolszewa do granic miejscowości Bolszewo w 
kierunku Góry Pomorskiej (ok. 1500 m) 
5.Brak boiska sportowego Orlik przy Szkolę Podstawowej w Bolszewie 
6.Brak  ścieżki spacerowo - rowerowej i połączenia na Kanale Rzeki Redy ze ścieżką rowerową 
w kierunku do Wejherowa (ul. Ofiar Piaśnicy k. strzelnicy do „Kąpina” 
7.Brak punktów postojowych, parkingów, ławeczek nad kanałem od ul Polnej do połączenia rzeki 
Bolszewki z kanałem 
8.Słabe zagospodarowanie obszaru  turystyki wodnej kanału rzeki Redy od Cementowni do J. 
Orle (brak małej infrastruktury turystycznej, stanowisk wędkarskich, oświetlenia, pomostów, 
Informacji na tablicach) 
9.Brak zagospodarowania „trójkąta łąkowego” pomiędzy ul. Polną,  torami, rzeką Bolszewką i 
Kanaem (brak strefy sptkań dla mieszkańców, punktu ogniska, ławeczek, parkingu, mini 
amfiteatru, kina letniego) 
10.Brak linii autobusowej od ul Polnej do Kanału (minimum 2 kursy rano i dwa po południu) 
11.Brak placu zabaw dla dzieci i rekreacji dla młodzieży i dorosłych 
12.Brak estetycznego wizerunku miejscowości, poszczególnych ulic (ławki, okwiecenie, w 
okresie całego roku, świątecznie) 
Kultura i o świata  
1.Słabe wykorzystanie budynku OSP na potrzeby spotkań organizacji, stowarzyszeń, Koa 
Gospodyń Wiejskich  
2.Brak bezprzewodowego Interneu WI-FI 
3.Brak domu kultury w miejscowości (adaptacja budynku szkoły na dom kultury lub przedzkole) 
4.Brak rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie 
5.Brak posterunku policji w miejscowości Bolszewo 
6.Brak poczty w miejscowości Bolszewo 
7.Brak wystarczającej liczby kawiarni i obiektów gastronomicznych 
W zakresie aktywizacji i mieszka ńców i problemów społecznych  
1.Brak wielosekcyjnego klubu sportowego, który korzystałby z obiektów Gminnych 
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2.Niewystarczająca organizacja czasu dla dzieci i młodzieży  
3.Brak klubu anonimowych alkoholików (AA) w miejscowości Bolszewo  
4.Niewystarczające wsparcie dla stowarzyszeń i zrzeszeń na terenie gminy (np. dla Koła 
Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia emerytów i Rencistów gminy Wejherowo) 
5.Brak kursów (haftu, szydełkowanie, tańca itp.) 
6.Brak rajdów rowerowych dookoła Bolszewa, strefą rowerową, ul. Polna– Kanałowa; brak 
cyklicznych rajdów rowerowych dla poszczególnych grup mieszkańców 
7.Brak spływów kajakowych cementownia – Orle 
8.Brak wyścigów kajakowych i rowerami wodnymi po „Kanale Redy” 
9.Brak ognisk integracyjnych „św. Jana” , „Andrzejki” 
10.Brak spotkań integracyjno-organizacyjnych mieszkańców obszaru „Polna” 
11.Brak rajdów Nordic - Walking strefą leśno-nadwodną 
12.Brak seansów kina letniego i „teatru polnego”, festiwalu karaoke 
13.Brak zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych  
14.Brak spotkań edukacji przyrodniczej, bezpieczeństwa i pierwszej pomocy dla dorosłych i 
dzieci 
15.Brak tras biegowych narciarskich  
16.Brak biegów „na orientacje” wg. map leśnictwa (o mistrzostwo wsi Bolszewo, o puchar Rady 
Sołeckiej) 
17.Brak kawiarenki internetowej  
18.Brak sformalizowanej aktywności mieszkańców 
19.Brak miejsca spotkań dla mieszkańców 
20.Małe zaangażowanie mieszkańców 
21.Brak integracji rdzennych mieszkańców z mieszkańcami napływowymi 
22.Brak zainteresowania sprawami i problemami wsi dużej części mieszkańców 
23.Mało terenówgminnych pod inwestycje  
24.Duże problemy w komunikacji wewnętrznej (dojazd w ramach komunikacji lokalnej) 
25.Brak wystarczających środków dla Rady Sołeckiej na wkład własny na przyśpieszenie 
przedsięwzięć inwestycyjnych   

 
Okazje/Szanse  Zagro żenia  

1.Możliwość otrzymania zewnętrznego 
wsparcia finansowego na rozwój 
przedsiębiorczości i poprawę jakości życia 
2.Możliwości oddolnego kreowania rozwoju 
wsi oraz jego finansowania (RPO, PROW 
2007-2013, Program Leader) 
3.Budowa „Trasy Kaszubskiej” 
4.Wysoki stopień zaangażowania nowych 
władz gminnych w rozwiązywanie 
problemów sołectwa (wybory samorządowe 
2010) 
5.Opracowanie i przygotowanie dobrych 
projektów na rozwój miejscowości  
6.Akceptacja i pomoc samorządu gminnego  
7.Wysoki budżet gminy Wejherowo 

1.Trudno dostępne kredyty na rozwój i 
budownictwo 
2.Wzrost konkurencyjności miast pod 
względem rynku pracy i jakości życia 
3.Recesja gospodarcza w kraju i Europie 
4.Duża konkurencja w ubieganiu się o środki 
finansowe w gminie i kraju 
5.Brak wystarczających środków własnych na 
poziomie wsi, na inicjatywy społeczne 
wewnątrz wsi 
6.Konkurencja miasta Wejherowo 
7. Brak środków na wkład własny  
8.Zagrożenie ze strony polityki finansowej UE 
9.Niewystarczająca pula środków finansowych 
zewnętrznych  
10.Mała aktywność większości mieszkańców 
Bolszewa 
11.Słaba integracja mieszkańców napływowych 
i miejscowych  
12.Podstawa roszczeniowa większości 
mieszkańców 
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Podsumowanie 

Główne bariery rozwoju Bolszewa koncentrują się na poprawie jakości w zakresie  
twardej infrastruktury drogowej, melioracji, gazyfikacji, kanalizacji), wodociągów (urządzeń 
wodnych). Równie ważne dla poprawy jakości i standardu życia mieszkańców jest przeciętny 
lub niski stan  infrastruktury sportowo – rekreacyjna. Poprawy funkcjonowania wymaga 
również  kultura i oświata,  infrastruktura społeczna użyteczności publicznej.  

Druga grupa barier rozwoju związana jest z przeciętnym poziomem aktywizacji 
mieszkańców i  piętrzenia się  problemów społecznych jak bezpieczeństwo młodzieży, brak 
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej,  braku edukacja mieszkańców w 
zakresie estetyki, ochrony środowiska, kultury, niski stan bezpieczeństwa publicznego. 

Poważną barierą dalszego rozwoju i aktywizacji mieszkańców jest postawa 
roszczeniowa. Wymaga to dużego wysiłku i pracy organicznej od postaw, od szkoły 
podstawowej po wszelkie przejawy aktywności społecznej mieszkańców w ramach grup 
formalnych i nieformalnych. 

W okresie wdrażania planu odnowy należy zweryfikować budżet Rady Sołeckiej i 
znaczną część środków z budżetu przeznaczać na przedsięwzięcia inwestycyjne a nie 
konsumpcję. 

 
 

3.1.Wizja rozwoju dla miejscowości Bolszewo 

 

Marzę aby moja miejscowość za 10 - 15 lat miała dobrze rozwiniętą 

infrastrukturę techniczną,  była bezpieczna i przyjazna 

mieszkańcom, była czysta, estetyczna i ekologiczna, w pełni 

skanalizowana z utwardzonymi i równymi drogami, miejscami 

parkingowymi, do zabawy i rozrywki, miała dobrze rozwiniętą 

infrastrukturę społeczną, oświatową, rekreacyjno - sportową, małą 

infrastrukturę turystyczną i dawała mieszkańcom możliwości miłego 

spędzenia czasu i spokojnego życia, bez dymiących kominów i aby 

mieszkańcy byli zintegrowani, a moje Bolszewo było wizytówką 

gminy. 
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4. Priorytety i cele szczegółowe wraz z wykazem  za dań inwestycyjnych lub 
przedsi ęwzięć   

 
Priorytet 1: Budowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej miejscowo ści  

 Cel szczegółowy 1: Poprawa infrastruktury drogowej lub zwi ązanej z drogami  
 Zadania inwestycyjnych lub przedsi ęwzięcia  
1 Utwardzenie dróg z kanalizacją deszczową na obszarze miejscowości, w szczególności ul. 

Polna,  G, I 
2 Udrożnienie skrzyżowania (dotyczy ulic Główna – Zamostna,  Zamostna -  Droga Krajowa nr 

6) – I 
3 Budowa oświetlenia na terenie Bolszewa, G 
4 Budowa chodnika na odcinku ul. Długiej od Ronda do ul. Marchlewskiego, oraz ul. Głowna 

do cmentarza, G 
5 Zmiana organizacji ruchu na ulicę jednokierunkową  i modernizacja nawierzchni ul. Wodnej 

(łącznie z chodnikiem), G 
6 Ustanowienie  przejścia przez ul. Zamostną do Ośrodka Zdrowia  Bukowa i  centrum 

handlowego, I 
7 Poszerzenie parkingu przy Szkole Podstawowej, G 
8 Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Leśnej na skrzyżowaniu z ul. Jaskółczą,  K, G 

Utworzeni przejścia dla pieszych na ul. Leśnej, skrzyżowanie z ulicą Chłopską i Kruczą, K , 
G 

9 Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Bolszewie pomiędzy ulicami Zamostną i 
Polną, WPI  

10 Budowa kanalizacji sanitarnej etap II Bolszewo obejmującej swym zakresem ul. Zamostną, 
Strażacką, Harcerską, Leśną, WPI 

11 Budowa chodnika przy ul. Długiej w Bolszewie w kierunku Orla G, K 
 

Cel szczegółowy 2:   Cel szczegółowy 3:  
 Utworzenie lub poprawa jako ści  

infrastruktury zwi ązanej wodoci ągami i 
kanalizacj ą 

 Poprawa infrastruktury zwi ązanej z 
melioracj ą  i gazyfikacji miejscowo ści  

 Zadania inwestycyjnych  
lub przedsi ęwzięcia  

 Zadania inwestycyjnych  
lub przedsi ęwzięcia  

1 Rozbudowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Bolszewo na 
nowopowstałych ulicach, I 

1 Rozbudowa gazyfikacji miejscowości 
Bolszewo, I 

2 Kompleksowa budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Bolszewo, G 

2 Regulacja linii brzegowej i kanału rzeki 
Bolszewki i Redy (poprawa spływu wody, 
sprawności urządzeń wodnych, jazów), G, I 

  3 Pogłębienie kanału odnogi rzeki Bolszewki na 
wysokości Ochotniczej Straży Pożarnej, G, I 

G – zadanie gminne             I – Inny inwestor (_a. powiat) 
S – zadanie stowarzyszenia/grupy odnowy     K – zadanie rozpisane na karcie 
WPI- możliwość finansowania w ramach wieloletniej prognozy finansowej (WPI)
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Priorytet 2: Utworzenie, poprawa lub unowocze śnienie infrastruktury społecznej  

 Cel szczegółowy 1:   Cel szczegółowy 2: 
 Budowa lub remont społecznej infrastruktury 

użyteczno ści publicznej w tym  sportowo – 
rekreacyjnej i małej infrastruktury turystycznej  

 Poprawa stanu infrastruktury 
oświatowo-kulturalnej  

 Zadania inwestycyjnych  
lub przedsi ęwzięcia  

 Zadania inwestycyjnych  
lub przedsi ęwzięcia  

1 Rewitalizacja parku w miejscowości Bolszewo, K, G 1 Budowa lub rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Bolszewie, G 

2 Budowa boiska sportowego przy Szkolę 
Podstawowej w Bolszewie, G 

2 Budowa  bezprzewodowego 
Internetu WI-FI, G, S, I 

3 Rewitalizacja  ciągu spacerowego wzdłuż Kanału 
rzeki Redy na cele rekreacyjno turystyczne, G 

3 Adaptacja budynku  szkoły przy 
ul. Szkolnej 26 na cele 
społeczne, G 

4 Utworzenie i zagospodarowanie gminnego terenu na 
cele społeczne przy kanale rzeki Redy na wysokości 
mostu, K, G 

5 Budowa placu zabaw dla dzieci, miejsc rekreacji dla 
młodzieży i dorosłych  w okolicach Gimnazjum, G 

 

6 Budowa placu zabaw przy ulicy Szkolnej , G, S 
7 Utworzenie mini placu zabaw na ul. Reja, G, S 
8 Budowa tras biegowych na nartach w kierunku ul. Ofiar Piaśnicy w Wejherowie, G, S 
9 Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej o dł. 3 km na odcinku od ul Kanałowej  do ul. Ofiar 

Piaśnicy w Wejherowie, K, G, S 
10 Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej na odcinku ulicy Leśnej od ulicy Zamostnej do ulicy 

Szerokiej 
11 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Mickiewicza  do granic miejscowości Bolszewo 

w kierunku Góry, _a. 1500 m, wzdłuż drogi powiatowej, I, S 
12 Utworzenie ścieżki spacerowo – rowerowej od ul. Zamostne  ul. Leśną do ul. Szerokiej, G 
13 Estetyzacja miejscowości, poszczególnych ulic miejscowości Bolszewo, K, G 
14 Budowa boiska piłkarskiego, G, K 
15 Estetyzacja i zagospodarowanie alejek leśnych w pobliżu ulic Jagodowa i Mickiewicza, 

tworząc trakt sportowo- rekreacyjny dla mieszkańców Bolszewa, K, G 
16 Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Leśnej, skrzyżowanie ul. Chłopskiej z Kruczą, K, G 

 
G – zadanie gminne    I – Inny inwestor (np. powiat,) 
S – zadanie stowarzyszenia/grupy odnowy K – zadanie rozpisane na karcie 
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Priorytet 3: Aktywizacja mieszka ńców i rozwi ązywanie problemów społecznych  
 Cel szczegółowy 2:   Cel szczegółowy 1:  
 Integracja i aktywizacja lokalnej 

społeczno ści  
 Poprawa stanu bezpiecze ństwa 

publicznego miejscowo ści  
 Przedsi ęwzięcia   Przedsi ęwzięcia  
1 Utworzenie Centrum Inicjatyw Pozarządowych i 

rozwoju przedsiębiorczości dla formalnych i 
nieformalnych grup i mieszkańców, S, G 

1 Utworzenie nowej linii autobusowej 
obejmująca ul. Polną i  Kanałową, I 
 

2 Pozyskiwanie dodatkowych środków 
finansowych  przez  Radę Sołecką  (sponsorzy, 
partnerzy), S 

2 Utworzenie posterunku policji w 
Bolszewie, I 

3 Utworzenie wielosekcyjnego klubu sportowego, 
S, G 

   

4 Organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu 
pisania projektów o dofinansowanie i 
pozyskiwania środków, S, G, I 

  

5 Organizacja cyklicznych zajęć, spotkań, szkoleń,  inicjatyw mieszkańców, Rady Sołeckiej, 
takich  jak:  

• Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej  

• Edukacja mieszkańców w zakresie: estetyki, ochrony środowiska, kultury, 
bezpieczeństwa i pierwszej pomocy dla dorosłych i dzieci   

• Konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży 

• Spotkań dla dorosłych, dzieci i młodzieży, szkoleń organizowanych przez 
stowarzyszenia, nieformalne grupy mieszkańców, Koła Gospodyń Wiejskich 

• Organizacja biegów „na orientacje” wg. map leśnictwa (o mistrzostwo miejscowości 
Bolszewo, o puchar Rady Sołeckiej) 

• Zajęć rekreacyjno - sportowych dla dorosłych  i rodzin  (np. spływów kajakowych, 
rajdów rowerowych, nordic walking, itp.), S, G, I 

• Utworzenie klubu AA 

6 Promocja miejscowości  
 
 
G – zadanie gminne    I – Inny inwestor (np. powiat) 
S – zadanie stowarzyszenia/grupy odnowy K – zadanie rozpisane na karcie 
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W  omawianym rozdziale  przedstawiono trzy priorytety dla rozwoju miejscowości 

Bolszewo. Każdy z priorytetów ma przyporządkowane cele szczegółowe, w ramach każdego 
celu zostały przyporządkowane zadania lub przedsięwzięcia. Opis wybranych zadań lub 
przedsięwzięć  w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy Miejscowości  opisano w 
formie KARTY. Prezentowana pojedyncza karta (patrz Załącznik nr 1) dotyczy jednego 
zadania lub przedsięwzięcia. Zwiera ona informacje dotyczące priorytetu i celu 
szczegółowego którego dotyczy. Ponadto w karcie zostały doprecyzowane informacje o 
przeznaczenie i harmonogramie realizacji zadania oraz wstępnie wskazano źródło jego 
finansowania. Ze względu na wielość i różnorodność planowanych do realizacji zdań nie 
przedstawiono w tym miejscu kwoty końcowej realizacji zadania.  
 
 

Zwrócić należy uwagę, że zgodnie  z wymaganiami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi dotyczącymi opracowania 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 działania „Odnowa i 
rozwój wsi”. Należy opisać te zadania lub przedsięwzięcia,  które zostały wskazane przez 
mieszkańców do realizacji w ciągu minimum 7  lat. Kierując się zaleceniami Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  harmonogram zawiera wszystkie zgłaszane podczas spotkań i 
szerokich konsultacji społecznych zadania i przedsięwzięcia które zostały zgłoszone i 
stanowią katalog potrzeb społecznych miejscowości Bolszewo.  
 
 

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 7  do nawet  9 lat dla ich realizacji. Część 
zadań jest zaznaczona do realizacji w ramach możliwości wsparcia z funduszy Unii 
Europejskiej w latach 2007-2013. Natomiast dla krótkoterminowego okresu 2-3 lat przyjęto 
do realizacji realne zadania w ramach aktualnie dostępnych środków wsparcia z UE, 
wieloletniej prognozy finansowej (WPF) gminy Wejherowo.  
 
 

Druga  grupa zadań wyszczególniona w omawianym harmonogramie czasowym 
wdrażania Planu Odnowy Miejscowości   dotyczy ich  realizacji w ramach nowej okresu 
programowania środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Taka perspektywa czasowa 
daje większe prawdopodobieństwo ich realizacji, dobrego przygotowania projektów, wpisania 
zadań do tworzonych planów strategicznych gminy, powiatu, czy województwo i sprawną ich 
realizację,  czytelną i  transparentną, więcej informacji patrz Rozdział 7 (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 Bolszewo w 
latach 2012-2020”, w ramach dostępnych środków i podejmowanych uchwał przez 
mieszkańców i Radę Sołecką. 
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5.Opis do harmonogramu finansowego wdra żania „Planu Odnowy Miejscowo ści 
Bolszewo na lata 2012 - 2020” 

Harmonogram finansowy wdrażania „Planu Odnowy Miejscowości Bolszewo na lata 
2012 - 2020 wskazuje możliwe szacunkowe kwoty realizacji wybranych zadań lub 
przedsięwzięć. Kwoty te są do pozyskania z różnych źródeł przy wsparciu budżetu gminy 
Wejherowo.  

Do możliwości finansowego zabezpieczenia realizacji zadań  zaliczamy: 
1. fundusz sołecki  
2. kwot  przydzielonych w ramach wieloletniej prognozy finansowej (WPF)  
3. środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-

2013, oraz  kolejnym okresie na lata 2014-2020 
4. środki pozyskane przez stowarzyszenia rozwoju miejscowości 
5. konkursy ogłaszane przez Urząd Gminy na realizację zadań lub usługi publiczne w 

ramach rocznych programów współpracy  
6. finansowanie zadań w ramach inicjatywy lokalnej 

 
Szczegółowe informacje możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozwój 
miejscowości przedstawia się w załączniku nr 1. 
 
Rada Sołecka wsi Bolszewo nast ępujące wydatki z Funduszu Sołeckiego na rok 2012. 
Plan 2012 Wydatków funduszu Sołeckiego Rady Sołecki ej  Bolszewo  
(Bolszewo  dn.29.09.2011; Zał. Nr. 2 do uchwały zebrania wiejskiego) 

Lp. Tytuł wydatku/ Zadania Plan 
(w zł) 

1 Zakup kwietników  na lampy oświetleniowe na ulicach w Bolszewie 2000zł 

2 Zakup donic z posadzeniem kwiatów, w kwietnikach na rondzie i 
miejscach przeznaczonych, upiększamy nasze   Bolszewo 

 
4000 

3 Festyn Sołecki Rozpoczęcie lata „SOBÓTKI” 3500 
4 Przekazanie na działalność stowarzyszeniową OSP Bolszewo 3000 

5 Przekazanie na działalność stowarzyszeniową Koło Rencistów i 
Emerytów Bolszewo 

3000 

6 Zakup Klombów z kwiatami na ulice  w Sołectwie Bolszewo 2500 

7 Zakup nagród rzeczowych dla  dzieci na dzień dziecka organizowanego 
przez Szkołę Podstawową w Bolszewie 1000 

8 Zakup nagród rzeczowych na dzień dziecka dla Szkoły Gimnazjum 
Samorządowe im. Jana Pawła II  w Bolszewie 1000 

9 
 

Dzień dziecka organizowane przez świetlicę środowiskową, OSP i Radę 
Sołecką 1500 

10 

Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich, zakupu materiałów 
spożywczych na konkursy kulinarne, uczestnictwo w corocznym 
przeglądzie Powiatowym Kół Gospodyń Wiejskich,  dofinansowanie do 
strojów regionalnych dla Koła z Bolszewa 

 
4000 

11 

„Propagowanie bezpiecznej jazdy” Przeznaczenie kwoty pieniężnej na 
rozpropagowanie akcji każdy jeździ rowerem. Budujmy i urządzajmy w 
naszym Sołectwie ścieżki Rowerowe. Sołecki Rajd Rowerowy - 
zakończenie lata 

1500 

12 
Dofinansowanie naszego zespołu piłkarskiego Bolszewianka 
utrzymanie bieżące boiska i zakup nagród rzeczowych 

2000 

13 Rezerwa Sołecka przeznaczona na sytuacje losowe, żywioły 2000 

14 Wykonanie nawierzchni drogi z płyt JUMBO ul, Sienkiewicza od granicy 
ul Prusa do ul Słowackiego 29825 

 PODSUMOWANIE 60825 
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6.Wyszczególnienie zada ń o szczególnym znaczeniu dla mieszka ńców przewidzianych 
od realizacji w pierwszym okresie od roku 2012 
 
Inwestycje wybrane do realizacji przez mieszka ńców i zaakceptowane wst ępnie przez 
gmin ę to: 
 
1.Utworzenie i zagospodarowanie gminnego terenu na cele społeczne przy kanale 
rzeki Redy na wysoko ści mostu 

Działka będąca własnością gminy Wejherowo, położona jest w bardzo atrakcyjnym 
miejscu Bolszewa z daleka od głównych ciągów komunikacyjnych, w sąsiedztwie kanału 
rzeki Redy, nieczynnej linii kolejowej oraz ulicy Polnej. W chwili obecnej jest to teren nie 
zagospodarowany, porośnięty trawą i chwastami. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje tam funkcje rekreacyjno-sportowe. 
W ramach zadania planuje się wykonać  

• wyrównać i utwardzić nawierzchnię  
• oznakować lub ogrodzić teren 
• wybudować wiatę na ognisko  
• wybudować mini amfiteatr, uwzględniając wykorzystanie go jako ekran dla kina 

letniego oraz ławeczki na ok.100 widzów 
• zainstalować urządzenia do siłowni zewnętrznej 
• wyznaczyć i przygotować parking dla ok.10 samochodów osobowych 
• zainstalować oświetlenie i monitoring 
• wykonanie mini przystani na kanale rzeki Redy  

zamontować tablice informacyjne o zasadach korzystania z kompleksu rekreacyjnego oraz 
zasadami wędkowania 
 
2.Estetyzacja  miejscowo ści, poszczególnych ulic miejscowo ści Bolszewo 
Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej, a szczególnie: 
- opracowanie i wdrożenie programów zachęcających mieszkańców do dbałości o estetykę 
miejscowości, m.in. poprzez uczestnictwo w organizowanych konkursach (np. „piękna wieś”, 
okolicznościowe dekoracje posesji) 
- działania na rzecz poprawy terenów wzdłuż głównych ulic przebiegających przez Bolszewo 
- działania na rzecz powstania małej architektury (wiaty przystankowe, ławki, oświetlenie, 
tablice informacyjne, zieleń) 
- działania na rzecz poprawy estetyki zabudowań mieszkalnych oraz obiektów sakralnych 
(przydrożne kapliczki, krzyże) 
Poprawa wizerunku miejscowości doda jej zauważalnego uroku, zwiększy satysfakcję 
miejscowej ludności oraz przyczyni się do jej promowania w gminie, powiecie, województwie 
 
3.Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej o dł. 3 km na odcinku od ul Kanałowej  do ul. 
Ofiar  Piaśnicy w Wejherowie 
Celem zadania jest budowa ścieżki rowerowej (lub szlaku) o długości 3 km pomiędzy rzeką 
Bolszewką a ulicą Ofiar Piaśnicy (w Wejherowie). Na stworzonej ścieżce będzie mogła być 
prowadzona szeroko pojęta rekreacja (przejazdy rowerem, spacery, nordic walking). Ścieżka 
jest komplementarna z inwestycją „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” i będzie stanowić 
kontynuację szlaku rowerowego od ul Ofiar Piaśnicy (w Wejherowie) w kierunku Gminy 
Wejherowo. W przyszłości ścieżkę będzie można połączyć z Orlem lub Gościcinem. 
 
4.Organizacja cyklicznych zaj ęć, spotka ń, szkole ń,  inicjatyw mieszka ńców 
Coroczne do 30 listopada opracowanie planu pracy  i harmonogramu ich realizacji na rok 
następny  przez organizację pozarządowe, szkoły, OSP, KGW, Koło Rencistów i Emerytów, 
zespoły sportowców i innych 
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Opracowanie rocznego harmonogramu realizacji inicjatyw zgłoszonych w punkcie 
pierwszym do 31 grudnia roku poprzedniego (Rada Sołecka z udziałem przedstawicieli w 
pkt. 1) 

Wdrażanie i nadzór nad wdrażaniem harmonogramu rocznego (jak w pkt. 1 i rada 
Sołecka) - praca ciągła 

W roku 2012 realizacja zadań jak w pkt. 1 i 2 ulega przesunięciu do 30.03. 
Prowadzenie kroniki i dokumentacja fotograficzna wdrążania Planu Odnowy 

Miejscowości  zdjęć-praca ciągła odpowiedzialna Rada Sołecka  
 
Przykładowe zadania do realizacji przez wymienionych w pkt. 1 i 2, takich  jak:  

• Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej  
• Edukacja mieszkańców w zakresie: estetyki, ochrony środowiska, kultury, 

bezpieczeństwa i pierwszej pomocy dla dorosłych i dzieci   
• Konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży 
• Spotkań dla dorosłych, dzieci i młodzieży, szkoleń organizowanych przez 

stowarzyszenia, nieformalne grupy mieszkańców, Koła Gospodyń Wiejskich 
• Organizacja biegów „na orientacje” wg. map leśnictwa (o mistrzostwo miejscowości 

Bolszewo, o puchar Rady Sołeckiej) 
Zajęć rekreacyjno - sportowych dla dorosłych  i rodzin  (np. spływów kajakowych, rajdów 
rowerowych, nordic walking, itp.) 
 
5.Rewitalizacja parku w miejscowo ści Bolszewo 
Park wraz z sąsiednią działką nr 243 (przy budowanym urzędzie gminy) znajduje się w 
centralnej części wsi i zajmuje pow. 2,77ha.Dogodna lokalizacja, stare drzewa, sąsiedztwo 
rzeki Bolszewki, czynią to miejsce bardzo atrakcyjnym. Wspaniały teren do odpoczynku, 
uprawiania sportu i rekreacji. Łaczy Bolszewo „Górne” z „Dolnym” – istotne dla ruchu 
pieszego i rowerowego w Bolszewie. Codziennie wykorzystywany trakt dojścia do szkoły 
podstawowej, kościoła i na cmentarz. 
 
7.Utworzenie przej ścia dla pieszych na ul. Le śnej na skrzy żowaniu z ul. Jaskółcz ą 
Bezpiecznie przejście dla dzieci i dorosłych. Ustawienie oznakowania. Ustawienie znaku 
przejęcia dla pieszych „Agatka”. Pomalowanie znaków poziomych zebry. 
 
7.  Budowa chodnika przy ul. Długiej w Bolszewie w kierunku Orla 
Teren przy którym planowana jest inwestycja budowy chodnika przy ulicy długiej ma 
szczególne znaczenie dla mieszkańców Bolszewa. Codziennie duża liczba osób 
przemieszcza się wzdłuż tej drogi do sąsiedniego Orla. Teren pozostaje 
niezagospodarowany. Dla poprawy bezpieczeństwa niezbędna jest budowa w tym miejscu 
chodnika wraz z oświetleniem. Wskazane jest doposażyć ten teren o małą infrastrukturę 
 
8. Budowa boiska piłkarskiego 
Budowa boiska piłkarskiego wyznaczona jest na tereny znajdujące się pomiędzy rzeką 
Bolszewką a Samorządową Szkołą Podstawową w Bolszewie. Obecnie teren ten pomimo 
tego, że znajduje się w centrum wsi i posiada ważne cechy funkcjonalno – przestrzenne dla 
mieszkańców Bolszewa, pozostaje niezagospodarowany. W miejscowości Bolszewo istnieje 
pilna potrzeba wykonania miejsca dla sportu integrującego mieszkańców, a zarazem 
będącego profesjonalną bazą do uprawiania piłki nożnej.  
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7. Zgodno ść Planu Rozwoju Miejscowo ści z dokumentami strategicznymi 
    dotycz ącymi rozwoju obszarów wiejskich 
 
Cele określone w Planie Odnowy Miejscowości są komplementarne do dokumentów 
planistycznych na poziomie UE, kraju, regionu i gmin.  
 
1. Dokumenty Wspólnot Europejskich dotycz ące rozwoju obszarów wiejskich 

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (art. 4). 

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia następujących celów (a, 
b, c).  
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia następujących celów 
(art. 4): 

a) poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, 
rozwoju i innowacji; 

b) poprawy środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie 
gospodarowania gruntami, 

c) poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania 
działalności gospodarczej. 

2. Dokumenty krajowe: 
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 3 (PROW 2007-2013), 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec 2007. 
Oś   3  Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 
Oś 4 Leader – Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału 
społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich 
wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. 
 (Gmina Wejherowo uczestniczy w realizacji Programu LEADER przez partnerstwo w LGD 
„Kaszubska Droga”). 

• Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomor skiego na lata 2007-
2013. 

Celem strategicznym RPO WP jest: 
„Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej 
województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału 
gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów 
przyrodniczych”. 
Plan Odnowy miejscowości realizowany będzie w szczególności w ramach działania 9.3 – 
Lokalne Inicjatywy Obywatelskie przewidzianego do realizacji w ramach Priorytetu 9 – 
Lokalna Infrastruktura Społeczna i Inicjatywy Obywatelskie. W ramach tego priorytetu 
niwelowane winny być dysproporcje przestrzenne w rozwoju wieś-miasto, w tym wspierane 
będą projekty dotyczące aktywizacji i integracji wspólnot lokalnych. 
 
Cele strategiczne i szczegółowe zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 
Zależnych od Rybactwa (LSROR) opracowane przez  Pólnocno kaszubsk ą Lokaln ą 
Grupę Ryback ą (Podejście LEADER-rybny) zgodne z priorytetami i celami zw artymi w 
Planie Odnowy Miejscowo ści 
Cel Strategiczny 
1.Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców poprzez wykorzystanie lokalnych 
zasobów 
Cele szczegółowe: 
1.1. Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjno – 
sportowej 
1.2. Zachowanie atrakcyjności przyrodniczej obszaru  
1.3. Poprawa dostępu i podniesienie jakości usług dla mieszkańców  
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1.4. Rozwój  infrastruktury turystycznej 
Cel Strategiczny 
2.Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze objętym strategią 
Cele szczegółowe: 
2.1. Wzmocnienie tożsamości  i integracji społeczności „Północnych Kaszub” 
2.2. Promocja obszaru. Kreowanie innowacyjnych form i kierunków promocji i współpracy  
2.3. Nabywanie wiedzy i umiejętności, pobudzenie  mieszkańców do działania   

(Gmina Wejherowo uczestniczy w realizacji osi IV Rybnej w ramach Północnokaszubskiej 
Lokalnej Grupie Rybackiej). 
 
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Wej herowo na lata 2004-2020  
Obszary priorytetowe i cele pierwszego rz ędu  Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego gminy Wejherowo na lata 2004 - 2020  
 Cele pierwszego rz ądu  dla obszaru EKOLOGIA:  
1. Podjąć działania w kierunku wzrostu świadomości ekologicznej oraz uwypuklenia 

walorów turystycznych i przyrodniczych gminy. 
 Kierunki działania  
1.1 Edukacja dorosłych poprzez lokalne media, zebrania wiejskie w zakresie nowych 

technologii ochrony środowiska, wytwarzania źródeł ciepła i zagrożeń ekologicznych 
1.2 Wskazanie na źródła dochodu gminy z wykorzystaniem walorów turystycznych i 

przyrodniczych 
1.3 Wykorzystanie walorów przyrodniczych do rozwoju agroturystyki. 
1.4 Centrum agroturystyczne – jezioro Orle i rzeka Reda. 
1.5 Edukacja właścicieli gospodarstw rolnych w zakresie warunków tworzenia i 

osiągania korzystnych efektów z działalności opartej na agroturystyce. 
1.6 Promocja agroturystyki na szczeblu gminy w kraju i zagranicą. 
1.7 Podjąć działania dla utrzymania obszarów czystego krajobrazu. 
1.8 Tworzenie prawnie chronionych obszarów przyrodniczych. 
1.9 Monitoring źródeł potencjalnych zagrożeń ekologicznych. 
1.10 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzeni uwzględniające zachowanie 

istniejących zasobów przyrodniczych. 
 Cele pierwszego rz ądu  dla obszaru INFRASTRUKTURA:  
1. Podjąć działania w kierunku budowy infrastruktury publicznej. 
 Kierunki działania  
 Budowa otwartych boisk sportowych w każdym sołectwie 
1.1 Podjąć działania w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej. 
1.2 Rozbudowanie infrastruktury turystycznej wokół jezior (parkingi, pola namiotowe, 

campingowe) 
1.3 Budowa szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, edukacyjnych). 
1.4 Umożliwienie rozwoju inwestycji hotelowych o wyższym standardzie. 
1.5 Podjąć działania w kierunku dalszej rozbudowy i poprawy infrastruktury technicznej. 
1.6 Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu 
 Cele pierwszego rz ądu  dla obszaru SPOŁECZNO ŚĆ: 
1. Stworzyć warunki do wykorzystania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
 Kierunki działania  
1.1 Zwiększyć dostępności do otwartych i zamkniętych obiektów sportowych. 
1.2 Tworzenie centrów kultury z ofertą na miarę oczekiwań dzieci i młodzieży. 
1.3 Budowa ogródków Jordanowskich dla małych dzieci i ich opiekunów jako centrów 

wypoczynku i rekreacji. 
Reasumując, opracowany Plan Odnowy Miejscowości jest zgodny z celami określonymi w 
dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, kraju, regionu (województwa, powiatu) oraz 
gminy  wiejskiej Wejherowo. 
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8. Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowo ści, monitorowanie i ewaluacja 
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 oceniana 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.  

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 i kraju, Unii Europejskiej. 
Zasady wdra żania Planu Odnowy Miejscowo ści 

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, dla budowania więzi społecznych.  
Zasady wdrażania  dotyczą sołtysa i Rady Sołeckiej oraz mieszkańców danej miejskości dla 
której opracowano plan. Poniższej przedstawione zasady ogniskują odpowiedzialność za 
przebieg odnowy na  liderach i członka grupy odnowy. Prowadzi to do wzrostu  motywacji 
uczestników odnowy i oparcia działania o ich system wartości. 
 

Zasada 1.Odnow ę miejscowo ści 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 miejscowo ści opiera si ę 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 miejscowo ści  potrzebuje sojuszników 
• motorem działań na rzecz odnowy jest sołtys, Rada Sołecka, 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 miejscowo ści  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 miejscowo ści  opiera si ę na planie rozwoju i programie odnowy miejscowo ści  
• opracowujemy wizję rozwoju naszej miejscowości i stale udoskonalamy  dla jej osiągnięcia Plan 

Odnowy Miejscowości, 
• zabiegamy o szerokie poparcie dla naszego planu,  
• określamy krótkoterminowy program odnowy, 
• ustalamy hierarchię proponowanych przedsięwzięć. 
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Załącznik nr 1/1 
Karty zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść 
lokaln ą w pierwszym  okresie realizacji Planu Odnowy Miejs cowo ści  

1. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Utworzenie i zagospodarowanie 
gminnego terenu na cele 
społeczne przy kanale rzeki Redy 
na wysoko ści mostu  

K, G 

2. Priorytet:  2 Utworzenie, poprawa lub unowocześnienie infrastruktury społecznej 

3. 
Cel szczegółowy: 1 Budowa lub remont społecznej infrastruktury użyteczności publicznej w 

tym  sportowo – rekreacyjnej i małej infrastruktury turystycznej 

4. 
Cel planowanego 
zadania: 

Zagospodarowanie atrakcyjnego terenu należącego do gminy Wejherowo 
z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe .Stworzenie 
miejsca wypoczynku i relaksu dla mieszkańców Bolszewa oraz gości. 

5. 
Przykładowe 
przeznaczenie: 

Działka będąca własnością gminy Wejherowo, położona jest w bardzo 
atrakcyjnym miejscu Bolszewa z daleka od głównych ciągów 
komunikacyjnych, w sąsiedztwie kanału rzeki Redy, nieczynnej linii 
kolejowej oraz ulicy Polnej. W chwili obecnej jest to teren nie 
zagospodarowany, porośnięty trawą i chwastami. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam funkcje rekreacyjno-
sportowe. 
W ramach zadania planuje się wykonać  

• wyrównać i utwardzić nawierzchnię  
• oznakować lub ogrodzić teren 
• wybudować wiatę na ognisko  
• wybudować mini amfiteatr, uwzględniając wykorzystanie go jako 

ekran dla kina letniego oraz ławeczki na ok.100 widzów 
• zainstalować urządzenia do siłowni zewnętrznej 
• wyznaczyć i przygotować parking dla ok.10 samochodów 

osobowych 
• zainstalować oświetlenie i monitoring 
• wykonanie mini przystani na kanale rzeki Redy  
• zamontować tablice informacyjne o zasadach korzystania z 

kompleksu rekreacyjnego oraz zasadami wędkowania 

6. 
Harmonogram 
realizacji; 

Początek zadania wiosna; 2012  
• złożenie wniosku;  2013 
• opracowanie dokumentów planu obiektu i prace ziemne; 2013 
• dalsza realizacja inwestycji; 2014 
• oddanie obiektu do użytku; jesień 2014 

7. 
Kwota końcowa i 
wskazanie źródła 
jej pozyskania 

Koszt realizacji zadania  
Wysokość kosztów kwalifikowanych 500.000-PLN  100% 
Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania 425.000-PLN 85% 
Wysokość wkładu z Urzędu Gminy 75.000-PLN 15% 
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Załącznik nr 1/2 
Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsi ęwzięć aktywizuj ących 
społeczno ść lokaln ą w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy Miejsc owo ści w okresie 
2012 - 2020 rok 

1. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Estetyzacja  miejscowo ści, 
poszczególnych ulic 
miejscowo ści Bolszewo  

K, G 

2. Priorytet: Utworzenie, poprawa lub unowocześnienie infrastruktury społecznej 

3. Cel szczegółowy: Budowa lub remont społecznej infrastruktury użyteczności publicznej w tym  
sportowo – rekreacyjnej i małej infrastruktury turystycznej 

4. Cel planowanego 
zadania: 

Celem planowanego zadania jest poprawa wizerunku wsi poprzez 
uporządkowanie i zagospodarowanie miejsc ogólnodostępnych; poprawa 
atrakcyjności miejscowości; poprawa stanu środowiska naturalnego; 
motywowanie mieszkańców do dbania o własne posesje oraz integracja 
społeczności 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej,         a 
szczególnie: 
- opracowanie i wdrożenie programów zachęcających mieszkańców do 
dbałości o estetykę miejscowości, m.in. poprzez uczestnictwo w 
organizowanych konkursach (np. „piękna wieś”, okolicznościowe dekoracje 
posesji) 
- działania na rzecz poprawy terenów wzdłuż głównych ulic przebiegających 
przez Bolszewo 
- działania na rzecz powstania małej architektury (wiaty przystankowe, ławki, 
oświetlenie, tablice informacyjne, zieleń) 
- działania na rzecz poprawy estetyki zabudowań mieszkalnych oraz obiektów 
sakralnych (przydrożne kapliczki, krzyże) 
Poprawa wizerunku miejscowości doda jej zauważalnego uroku, zwiększy 
satysfakcję miejscowej ludności oraz przyczyni się do jej promowania w 
gminie, powiecie, województwie 

6. Harmonogram realizacji: 

Termin realizacji obejmuje lata 2012 – 2020 : 
- sporządzenie harmonogramu prac –  styczeń 2012 
- wykonanie prac porządkowych na terenie sołectwa w miejscach 
ogólnodostępnych – 2012 i lata następne : 
* wykonanie koncepcji zagospodarowania wolnej przestrzeni przy głównych 
ulicach : Zamostna, Szkolna, Leśna, Długa (szczególnie parking przy kościele, 
rondo, pętle autobusowa, plac przy OSP, przystanki autobusowe) – I kwartał 
2012  
* zakup oraz nasadzenia roślinności (drzewa, krzewy, kwiaty) –                   II 
kwartał 2012 
* zakup i montaż ławek, koszy, tablic informacyjnych, oświetlenia) –               II 
i III kwartał 2012 
- realizacja prac poprawiających estetykę budynków i ich otoczenia (2012 i lata 
następne) 
- dbanie o zagospodarowaną przestrzeń (pielęgnacja, nowe nasadzenia, itp.) – 
bieżąco w latach następnych 

7. 
Kwota końcowa i 
wskazanie źródła jej 
pozyskania 

Koszt szacunkowy:  
100.000,00 zł plus środki własne właścicieli obiektów  
Źródła finansowania: 
PROW na lata 2007 – 2013 
Fundusz gminny 
Fundusz sołecki 

 
 



Plan Odnowy Miejscowo ści Bolszewo na lata 2012-2020 
 

37 

 
Załącznik nr 1/3 
Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsi ęwzięć aktywizuj ących 
społeczno ść lokaln ą w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy Miejsc owo ści w okresie 
2012 - 2020 rok 

1. 
Nazwa zadania 
inwestycyjnego 

Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej o dł. 3 
km na odcinku od ul Kanałowej  do ul. Ofiar 
Piaśnicy w Wejherowie  

G, S 

2. Priorytet: 
Utworzenie, poprawa lub unowocześnienie infrastruktury 
społecznej 

3. Cel szczegółowy: 
Budowa lub remont społecznej infrastruktury użyteczności 
publicznej w tym  sportowo – rekreacyjnej i małej infrastruktury 
turystycznej 

4. Cel planowanego zadania: 
Uatrakcyjnienie miejscowości Bolszewo pod względem 
wypoczynkowym i turystycznym. 

5. Przykładowe przeznaczenie: 

Celem zadania jest budowa ścieżki rowerowej (lub szlaku) o 
długości 3 km pomiędzy rzeką Bolszewką a ulicą Ofiar Piaśnicy (w 
Wejherowie). Na stworzonej ścieżce będzie mogła być 
prowadzona szeroko pojęta rekreacja (przejazdy rowerem, 
spacery, nordic walking). Ścieżka jest komplementarna z 
inwestycją „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” i będzie 
stanowić kontynuację szlaku rowerowego od ul Ofiar Piaśnicy (w 
Wejherowie) w kierunku Gminy Wejherowo. W przyszłości ścieżkę 
będzie można połączyć z Orlem lub Gościcinem. 

6. Harmonogram realizacji: 

1) Uregulowanie sprawy gruntów pod inwestycję 
2) Podpisanie porozumienia z Nadleśnictwem 
3) Skonfrontowanie zamierzeń z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego  
4) Opracowanie dokumentacji projektowej 
5) Uzyskanie pozwolenia na budowę 
6) Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z funduszy 

unijnych 
7) Roboty budowlane 
8) Rozliczenie projektu unijnego 

7. 
Kwota końcowa i wskazanie 
źródła jej pozyskania 

Koszt szacunkowy: 200.000,00 zł brutto 
1) Program Operacyjny Ryby na lata 2007 – 2013 
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 

Odnowa i Rozwój Wsi 
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Załącznik nr 1/4 
Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsi ęwzięć aktywizuj ących 
społeczno ść lokaln ą w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy Miejsc owo ści w okresie 
2012 - 2020 rok 

1. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Organizacja cyklicznych 
zajęć, spotka ń, szkole ń,  
inicjatyw mieszka ńców  

S, G, I 

2. Priorytet: Aktywizacja mieszka ńców i rozwi ązywanie problemów społecznych  

3. Cel szczegółowy: Integracja i aktywizacji lokalnej społeczności 

4. Cel planowanego 
zadania: 

Opracowanie i realizacja rocznego planu pracy aktywizującego 
mieszkańców 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

1.Coroczne do 30 listopada opracowanie planu pracy  i 
harmonogramu ich realizacji na rok następny  przez organizację 
pozarządowe, szkoły, OSP, KGW, Koło Rencistów i Emerytów, 
zespoły sportowców i innych 
2.Opracowanie rocznego harmonogramu realizacji inicjatyw 
zgłoszonych w punkcie pierwszym do 31 grudnia roku 
poprzedniego (Rada Sołecka z udziałem przedstawicieli w pkt. 1) 
3.Wdrażanie i nadzór nad wdrażaniem harmonogramu rocznego 
(jak w pkt. 1 i rada Sołecka) - praca ciągła 
4.W roku 2012 realizacja zadań jak w pkt. 1 i 2 ulega przesunięciu 
do 30.03. 
5.Prowadzenie kroniki i dokumentacja fotograficzna wdrążania 
Planu Odnowy Miejscowości  zdjęć-praca ciągła odpowiedzialna 
Rada Sołecka  
 
 
 
Przykładowe zadania do realizacji przez wymienionych w pkt. 1 i 2, 
takich  jak:  

• Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej  
• Edukacja mieszkańców w zakresie: estetyki, ochrony 

środowiska, kultury, bezpieczeństwa i pierwszej pomocy 
dla dorosłych i dzieci   

• Konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży 
• Spotkań dla dorosłych, dzieci i młodzieży, szkoleń 

organizowanych przez stowarzyszenia, nieformalne grupy 
mieszkańców, Koła Gospodyń Wiejskich 

• Organizacja biegów „na orientacje” wg. map leśnictwa (o 
mistrzostwo miejscowości Bolszewo, o puchar Rady 
Sołeckiej) 

• Zajęć rekreacyjno - sportowych dla dorosłych  i rodzin  (np. 
spływów kajakowych, rajdów rowerowych, nordic walking, 
itp.), S, G, I 
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Załącznik nr 1/5 
Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących społeczność 
lokalną w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy Miejscowości w okresie 2012 - 2020 rok 

1. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Rewitalizacja parku w 
miejscowo ści Bolszewo   K, G 

2. 
Priorytet: Utworzenie, poprawa lub unowocześnienie infrastruktury 

społecznej  

3. 
Cel szczegółowy: Budowa lub remont społecznej infrastruktury użyteczności publicznej 

w tym  sportowo – rekreacyjnej i małej infrastruktury turystycznej 

4. Cel planowanego 
zadania: 

Rewitalizacja parku w miejscowości Bolszewo. 
Park wraz z sąsiednią działką nr 243 (przy budowanym urzędzie gminy) 
znajduje się w centralnej części wsi i zajmuje pow. 2,77ha.Dogodna 
lokalizacja, stare drzewa, sąsiedztwo rzeki Bolszewki, czynią to miejsce 
bardzo atrakcyjnym. Wspaniały teren do odpoczynku, uprawiania sportu i 
rekreacji. Łaczy Bolszewo „Górne” z „Dolnym” – istotne dla ruchu pieszego i 
rowerowego w Bolszewie. Codziennie wykorzystywany trakt dojścia do 
szkoły podstawowej, kościoła i na cmentarz. 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

W ramach planowanego zadania powinno się: 
- ustalić i wykonać prace drogowe pod kątem wykonania traktu pieszego i 
ścieżki rowerowej 
- zlecić zaprojektowanie całego terenu dwóch działek, tj. dz. nr 579/10 (park, 
boisko) i dz. nr 243 (urząd gminy w budowie) pod kątem sportu i rekreacji, 
zawierające: boisko piłkarskie, boisko do piłki siatkowej plażowej, boisko do 
streetballa, duży plac zabaw, siłownia „pod chmurką”, ścieżki spacerowe, 
ławki (szczególnie przy placu zabaw!), nasadzenia zieleni, trawniki 
- utrwalenie brzegu rzeki wzdłuż którego powinna powstać ścieżka 
spacerowa z ławkami 
- wykonanie oświetlenia terenu 
- założenie monitoringu 

6. Harmonogram 
realizacji: 

- zaprojektowanie ruchu pieszych i rowerzystów: rok 2012 
- wykonanie opracowania planistycznego zawierającego podane wyżej 
urządzenia do sportu i rekreacji: rok 2012 
- realizacja inwestycji: lata 2013-2014 
- wykonanie oświetlenia i monitoringu lata 2013-2014 

7. 

Kwota końcowa i 
wskazanie źródła jej 
pozyskania 
Źródła finansowania: 
PROW i PO Ryby 

- wykonanie projektów:                                                         150,0 tys. zł 
- prace drogowe, chodniki i ścieżka rowerowa                     200,0 tys. zł 
- boisko do piłki nożnej                                                           60,0 tys. zł 
- boisko do siatkówki plażowej                                               20,0 tys. zł 
- boisko do streetballa                                                            20,0 tys. zł 
- duży plac zabaw                                                                 150,0 tys. zł 
- siłownia „pod chmurką”                                                       100,0 tys. zł 
- ścieżki spacerowe z ławkami, mała architektura                140,0 tys. zł 
- nasadzenia zieleni, trawniki,                                               100,0 tys. zł  
- utrwalenie brzegu rzeki                                                       100,0 tys. zł 
- oświetlenie terenu                                                               150,0 tys. zł     
- założenie monitoringu                                                           50,0 tys. zł 
                                                             Razem                  1.240,0 tys. zł 
Wysokość kosztów kwalifikowanych:                  100%     1.240,0 tys. zł 
Wysokość kwoty dofinansowania:                         80%        992,0 tys. zł 
Wysokość wkładu własnego:                                 20%        248,0 tys. zł 
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Załącznik nr 1/6 
Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsi ęwzięć aktywizuj ących 
społeczno ść lokaln ą w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy Miejsc owo ści w okresie 
2012 - 2020 rok 

1. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Utworzenie przej ścia dla 
pieszych na ul. Le śnej na 
skrzy żowaniu z ul. 
Jaskółcz ą  

K, G 

2. Priorytet: Budowa lub odnowienie infrastruktury drogowej, sanitarnej, 
melioracyjnej, gazowej 

3. Cel szczegółowy: Poprawa infrastruktury drogowej lub związanej z drogami 

4. Cel planowanego 
zadania: 

Bezpieczna droga dla dzieci w wieku szkolnym w drodze do szkoły i 
domy 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

Bezpiecznie przejście dla dzieci i dorosłych 
Ustawienie oznakowania. Ustawienie znaku przejęcia dla pieszych. 
Pomalowanie znaków poziomych zebry. 

6. Harmonogram 
realizacji: Rozpoczęcie zadania I kwartał 2012, zakończenie maj 2012 r. 

7. 
Kwota końcowa i 

wskazanie źródła jej 
pozyskania 

Koszt  zadania: 1500 zl 
Fundusze Gminne 
Fundusz Sołecki 
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Załącznik nr 1/7 
Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących społeczność 
lokalną w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy Miejscowości w okresie 2012 - 2020 rok 

 
1. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego 

Budowa chodnika przy ul. Długiej w 
Bolszewie w kierunku Orla  

G, K 

2. Priorytet: Budowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej miejscowości 

3. Cel szczegółowy: Poprawa infrastruktury drogowej lub związanej z drogami 

4. Cel planowanego zadania: 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i zagospodarowanie 
terenów skraju lasu położonych przy centrum miejscowości. 

5. Przykładowe przeznaczenie: 

Budowa chodnika przy ul. Długiej pozwoli na zagospodarowanie 
przejścia z miejscowości Bolszewo do miejscowości Orle. Obecnie 
przez ten teren przebiega wydeptana ścieżka spacerowa z której 
korzystają mieszkańcy Gminy. Budowa chodnika usprawni ruch na 
tym terenie i znaczenie go uatrakcyjni. Wskazane jest postawienie 
w tym miejscu latarni i  małej architektury typu ławki i kosze na 
śmieci 

6. Harmonogram realizacji: 

1) Uregulowanie sprawy gruntów pod inwestycję 
2) Podpisanie porozumienia z Nadleśnictwem 
3) Skonfrontowanie zamierzeń z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego  
4) Opracowanie dokumentacji projektowej 
5) Uzyskanie pozwolenia na budowę 
6) Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z funduszy 

unijnych 
7) Roboty budowlane 
8) Rozliczenie projektu unijnego 

7. 
Kwota końcowa i wskazanie 
źródła jej pozyskania 

Koszt szacunkowy: 150.000,00 zł brutto 
1) Program Operacyjny Ryby na lata 2007 – 2013 
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 

Odnowa i Rozwój Wsi 
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – małe projekty 
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Załącznik nr 1/8 
Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących społeczność 
lokalną w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy Miejscowości w okresie 2012 - 2020 rok 
 

1. 
Nazwa zadania 
inwestycyjnego Budowa boiska piłkarskiego  G, K 

2. Priorytet: 
Utworzenie, poprawa lub unowocześnienie infrastruktury 
społecznej 

3. Cel szczegółowy: 
Budowa lub remont społecznej infrastruktury użyteczności 
publicznej w tym sportowo-rekreacyjnej i małej infrastruktury 
turystycznej 

4. Cel planowanego zadania: 
Zagospodarowanie terenów nieużytkowanych z przeznaczeniem 
na cele sportowo-rekreacyjne oraz stworzenie profesjonalnego 
zaplecza do gry w piłkę nożną. 

5. Przykładowe przeznaczenie: 

Obecnie Bolszewo nie posiada profesjonalnego miejsca do 
uprawiania piłki nożnej. W ramach planowanego zadania powinno 
się: 
- wyrównać teren na boisko 
- wykonać nasypy pod małe trybuny 
- zainstalować oświetlenie 
- wytyczyć boisko 
- nasadzić zieleń 
- wykonać małe zaplecze na sprzęt piłkarski 
 - wybudować szatnie z małym węzłem sanitarnym 

6. Harmonogram realizacji: 

1) Skonfrontowanie zamierzeń z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego  

2) Opracowanie dokumentacji projektowej 
3) Uzyskanie pozwolenia na budowę 
4) Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z funduszy 

unijnych 
5) Roboty budowlane 
6) Rozliczenie projektu unijnego 

7. 
Kwota końcowa i wskazanie 
źródła jej pozyskania 

Koszt szacunkowy: 400.000,00 zł brutto 
1) Program Operacyjny Ryby na lata 2007 – 2013 
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 

Odnowa i Rozwój Wsi 
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Załącznik nr 1/9 
Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy Miejscowości w 
okresie 2012 – 2020 rok 

 
1. 

 
Nazwa zadania inwestycyjnego 

Estetyzacja i zagospodarowanie alejek 
leśnych w pobli żu ulic Jagodowa i 
Mickiewicza, tworz ąc trakt sportowo- 
rekreacyjny dla mieszka ńców Bolszewa  

 
K, 
G 

2. Priorytet Utworzenie, poprawa lub unowocześnienie infrastruktury społecznej  
3. Cel 

szczegółowy: 
Budowa lub remont społecznej infrastruktury użyteczności publicznej w 
tym sportowo – rekreacyjnej i małej infrastruktury turystycznej 

4. Cel 
planowanego 
zadania: 

Celem planowanego zadania jest zagospodarowanie atrakcyjnego 
terenu przy leśnego, poprawa wizerunku wsi z dbałością o miejsca 
ogólno dostępne dla mieszkańców. Poprawa atrakcyjności miejsc 
wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i gości. Poprawa stanu 
środowiska naturalnego; motywowanie mieszkańców do dbania o 
własne otoczenie i sprawność fizyczną. 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej, a 
szczególnie:  
- działania na rzecz poprawy i zagospodarowania terenów leśnych 
przylegających do ulic Mickiewicza i Jagodowej. 
- działania na rzecz powstania małej architektury ( wiaty zadaszeniowe, 
ławki, oświetlenie wzdłuż głównych traktów, tablice informacyjno 
poglądowe np. o zwierzętach i ptakach zamieszkujących nasze treny 
leśne. 
- dokończyć wyłożeniem płyt Jumbo ulicy Jagodowej 
- wyznaczyć i przygotować parking dla około 8 samochodów 
- Wykonać uzupełnienia oświetlenia na długości tych ulic lampami 
parkowymi z monitoringiem tych ulic 
- działania na rzecz poprawy estetyki otaczającego nas kompleksu 
leśnego, zamontowanie koszy. 
- dokonanie nasadzeń drzew szlachetnych w ciągu tych ulic. 
- wyznaczenie tras rowerowych i pieszych z możliwością włączenia ich 
w system ogólnego korzystania z tych tras w Bolszewie  

6. Harmonogram 
realizacji: 

Początek zadania lato; 2012  
- sporządzenie harmonogramu prac – kwiecień 2012 
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 
- wykonanie prac porządkowych na terenie przyleśnym przylegającym 
do ulic Mickiewicza i Jagodowej. 
- wykonanie i inwestycji drogowo – oświetleniowych jesień 2012 
- Realizacja projektu wiosna 2013 

7. Kwota końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

Koszt realizacji zadania  
Wysokość kosztów kwalifikowanych 150.000,-PLN 100% 
Źródła finansowania: 
PROW na lata 2007- 2013 
Fundusz gminny 
Fundusz sołecki 
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Załącznik nr 1/10 
Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy Miejscowości w 
okresie 2012 – 2020 rok 

 
1. 

 
Nazwa zadania inwestycyjnego 

Utworzenie przej ścia dla 
pieszych na ul. Le śnej, 
skrzy żowanie ul. 
Chłopskiej z Krucz ą 

 
K, G 

2. Priorytet Utworzenie, poprawa lub unowocześnienie 
infrastruktury społecznej 

3. Cel szczegółowy: Budowa lub remont społecznej infrastruktury użyteczności 
publicznej w tym  sportowo – rekreacyjnej i małej 
infrastruktury turystycznej 

4. Cel planowanego 
zadania: 

Bezpieczne przejście dla dzieci szkolnych i osób 
starszych 

 
5. 

 
Przykładowe 
przeznaczenie: 

- Możliwość przejścia pieszych przez ruchliwą ulicę 
Leśną 
- Bezpieczna droga dzieci do szkoły i z szkoły do domu 
korzystając z odpowiednio oznakowanego przejścia 
- Bezpieczne przekraczanie ruchliwej ulicy Leśnej 
przez dorosłych, rodziców z dziećmi, osób starszych. 
- brak bezpiecznego przejścia dla mieszkańców ulic 
Kruczej, Jaskółczej, Żurawiej. Od granicy sołectwa 
Gościcina z Bolszewem do Gimnazjum 
Samorządowego nie ma zorganizowanego żadnego 
przejścia dla pieszych, a szczególnie dzieci idących do 
szkoły. 
- ustawienie znaków informacyjnych z znakiem 
„Agatka” przejścia dla pieszych i dzieci 

6. Harmonogram 
realizacji: 

Wykonanie projektu I kwartał 2012 
Rozpoczęcie zadania II kwartał 2012, zakończenie maj 
2012r. 

7. Kwota końcowa i 
wskazanie źródła 
jej pozyskania 

Koszt zadania 2000 zł 
Fundusze Gminne 
Fundusz Sołecki 
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Załącznik nr 1/11 
Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy Miejscowości w okresie 
2012 – 2020 rok 

 
1. 

 
Nazwa zadania inwestycyjnego 

Budowa ścieżki spacerowo – 
rowerowej na odcinku ulicy 
Leśnej od ulicy Zamostnej 
do ulicy Szerokiej  

 
K, G 

2. Priorytet Utworzenie, poprawa lub unowocześnienie infrastruktury 
społecznej 

3. Cel szczegółowy: Budowa lub remont społecznej infrastruktury użyteczności 
publicznej w tym  sportowo – rekreacyjnej i małej infrastruktury 
turystycznej 

4. Cel planowanego 
zadania: 

Bezpieczne korzystanie mieszkańców i gości z form czynnego 
wypoczynku wyznaczonymi  trasami sportowo-rekreacyjnymi 

 
5. 

 
Przykładowe 
przeznaczenie: 

- Możliwość bezpiecznego poruszania się przy ruchliwej ulicy 
Leśnej. 
- Bezpieczne spacery, uprawianie nornic wal king tak ostatnio 
popularne wśród mieszkańców sołectwa. 
- Przedłużenie ścieżki rowerowo- spacerowej z ulicą Zamostną 
tworząc 4 kilometrowy bezpieczny szlak. 
- Trasą tą będą mogli poruszać się uczniowie dojeżdżający 
rowerami do Gimnazjum Samorządowego z okolic a jest ich duża 
grupa 

6. Harmonogram 
realizacji: 

Wykonanie projektu  2012 
Rozpoczęcie zadania I kwartał 2013, zakończenie październik 
2013r. 

7. Kwota końcowa i 
wskazanie źródła jej 
pozyskania 

Koszt zadania 40.000 zł brutto 
Fundusze Gminne 
Fundusz Sołecki 
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Załącznik nr 2. Potencjalne źródła wsparcia finansowego na realizacj ę zadań lub 
przedsi ęwzięć inwestycyjnych w ramach Planu Odnowy Miejscowo ści  
Fundusz sołecki  

Fundusz sołecki to  fundusz wyodrębniony z budżetu gminy z przeznaczeniem na 
poprawę warunków życia mieszkańców, tworzony na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 
2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.). Aby sołectwo 
otrzymało pieniądze, Rada Gminy do 31 marca w roku poprzedzającym jego wykorzystanie  
musi wyodrębnić taki 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 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, sołectwa. Muszą ponadto należeć do 
zadań własnych gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy i Planem Odnowy 
Miejscowości.  
Zgodnie z uchwalonym  przez Radę Gminy  Funduszem Sołecki na  2011 dla miejscowości 
Bolszewo   uchwałą zebrania wiejskiego określono, że przydzielona kwota 60000zł 
przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań przedstawiony poniżej w tabeli.  
Rozliczenie rezerwy celowej Sołectwa Bolszewo za 20 11 rok  

Lp. Zadanie  Plan  
(w zł) 

Wykonanie  
(w zł) 

1 Organizacja dnia dziecka 1000 999 
2 Organizacja dnia dziecka w Gimnazjum 1000 1000 
3 Organizacja dnia dziecka w SSP Bolszewo 1000 1000 
4 Wykonanie donic i podwieszeń do kwiatów 3750 3750 
5 Festyn sobótkowy 1000 831 
6 Wykonanie nasadzeń 2600 2600 
7 Prace porządkowe 650 366 
8 Zakup stojaka na rowery 1350 1000 
9 Zakup flag wraz z drzewcami 1000 950 

10 Oprawa muzyczna festynu 800 800 
11 Festyn „zakończenie lata” 1450 934 
12 Składka na ubezpieczenie uczestników rajdu 143 143 
13 Spotkanie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 2500 2500 
14 Materiały na remont przystanku w Bolszewie 130 120 
15 Remont przystanku w Bolszewie 500 192 
16 Remont przystanku w Bolszewie 1000 1000 
17 Prace porządkowe  4860 4860 
18 Zakup z montażem przystanku w Bolszewie 8500 8050 
19 Remont zabytkowego kościoła 4000 4000 
20 Wywóz nieczystości świeżych  972 972 
21 Zakup nagród na konkurs 4000 4000 
22 Zakup stołu, ławek i namiotu 2395 1690 
23 Zakup materiału na stroje regionalne 4000 3990 
24 Zakup elementów bramki 1400 1369 
25 Remont wiaty przy ul. Leśnej 2500 2500 
26 Spotkanie mikołajkowe 4000 1793 
 Ogółem  60000 54210 

Opracowana na podstawie danych UG Wejherowo ( skarbnik Witold Ciemięga)  
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2. Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) 
Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. wprowadza wieloletni ą prognoz ę 
finansow ą (WPF), jest to  nowy mechanizm zarządzania finansami gminy, który ma ulepszyć 
racjonalność gospodarowania środkami publicznymi.  
Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w ramach odnowy wsi winny znaleźć się w 
wieloletnim programie inwestycyjnym gminy. 
 
3. Środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w  okresie programowania 2007-
2013, i kolejnym okresie na lata 2014-2020 

Do głównych źródeł finansowania „Planu Odnowy Miejscowości Bolszewo lata 2012-
2020” z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej  zaliczamy: 
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-201 3 (PROW): 
Oś PRIORYTETOWA 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 
wiejskiej 

• Działanie:  Odnowa i rozwój wsi 
Oś 4 – Leader. 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  

• Działanie: Odnowa i rozwój wsi 
• Działanie: „Małe projekty” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskie go na lata 2007-2013 (RPO):  
OŚ PRIORYTETOWA 9 
Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie. 
3.Program Operacyjny „Zrównowa żony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze żnych 
obszarów rybackich 2007-2013”. 
Oś PRIORYTETOWA 4 
LEADER – RYBY. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Rozwój 
obszarów zależnych od rybactwa.  
W ramach konkursów ogłaszanych przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką z 
zakresu:  

• Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od 
rybactwa. 

• Tworzenie i rozwój usług dla mieszkańców obszaru  
Trudno jest określać ramy finansowe po roku 2013, w nowym okresie programowania 

Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, dlatego budżet będzie corocznie aktualizowany w 
ramach nowych możliwościami pozyskiwania środków finansowych na lata 2014-2020. 

Plan finansowy koncentruje się na wstępnych szacunkach na okres od  2011 do 2013 
roku. Po tym czasie będą podejmowane uchwały aktualizujące wysokość poziomu 
finansowania poszczególnych zadań w ramach istniejących możliwości finansowych gminy i 
aktywności oraz potrzeb mieszkańców.  

Mieszkańcy Bolszewa mogą realizować operacje w ramach opracowanej Lokalnej 
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, realizowanej przez Północnokaszubską Lokalną 
Grupę Rybacką  polegające na:  

• Wzmocnieniu konkurencyjno ści i utrzymaniu atrakcyjno ści obszarów zale żnych 
od rybactwa,  

• Restrukturyzacja lub reorientacja działalno ści gospodarczej lub dywersyfikacji 
zatrudnienia osób maj ących prac ę związaną z sektorem rybactwa, w drodze 
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektore m 

• Podnoszeniu warto ści produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz 
społeczno ści zamieszkuj ącej obszary zale żne od rybactwa,  

• Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszara ch zale żnych 
od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjno ści  
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4.Utworzenie i rejestracja stowarzyszenia rozwoju m iejscowo ści 
Jednym ze sposobów pozyskiwania funduszy na finansowanie zadań Planu Odnowy 

Miejscowości jest utworzenie i zrejestrowanie stowarzyszenia, lub przyjęcie zadania do 
realizacji w ramach funkcjonujących stowarzyszeń  dla realizacji różnych celów związanych z 
rozwojem miejscowości. Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy utworzenia 
stowarzyszenia. Tak powstała organizacji może być bardzo pomocna przy ubieganiu się o 
środki na realizację planu odnowy miejscowości.  

Mieszkańcy podczas spotkań zgłaszali zainteresowanie utworzeniem stowarzyszenia 
rozwoju miejscowości. Jest to jedno z zadań zapisanych do realizacji w ramach planu 
odnowy (rozdział 4.1). Mieszkańcy planuję również utworzenie centrum wspierania 
organizacji pozarządowych  i przedsiębiorczości. 
 
Podstawa prawna:  
Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104 
z późn. zm.) 
Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 
Ustawa z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 z 
późn. zm.) 
Ustawa z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.296 z 
późn. zm.) 
Ustawa z dn. 14 grudnia 2001 r. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - 
Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 poz. 2 z późn. zm.). 
Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 
 Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. Zm.) 
Kodeks pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. Rok 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. 
Zm.). 
 
5.Konkursy ogłaszane przez Urz ąd Gminy na realizacj ę zadań lub usługi publicznej w  
ramach rocznych programów współpracy 

Zgodnie z Ustaw ą o działalno ści po żytku 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 
zlecanie organizacji pozarządowej wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem 
dotacji na finansowanie ich realizacji  lub wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji 
na dofinansowanie ich realizacji.  

Podstawą do zlecania usług powinien być roczny program współpracy, a samo 
zlecanie usług powinno wynikać z chęci zwiększenia efektywności wykorzystania środków.  

Więcej informacji o zasadach, celach, efektach, zakresie podmiotowym i 
przedmiotowym oraz formach współpracy w ramach rocznego programu współpracy zostały 
zawarte w dokumencie:  Zasady tworzenia programu współpracy jednostek samo rządu 
terytorialnego z organizacjami pozarz ądowymi oraz z podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d ziałalno ści po żytku publicznego i o 
wolontariaci e (dostępne za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej po wpisaniu 
zaznaczonej treści). 

 
6. Finansowanie zada ń w ramach inicjatywy lokalnej 

Podstawą do podjęcia tej formy finansowania zaplanowanych zadań jest podjecie przez 
Radę Gminy Wejherowo w dniu 29. Kwietnia 2011 roku uchwały nr VII/69/2011 w sprawie 
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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 lokalnej 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 w BIP UG Wejherowo: 
http://www.ug.wejherowo.pl/ (uchwały, protokóły, regulaminy) 
 

Inicjatywa lokalna została wprowadzona do polskiego systemu prawnego nowelizacją 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie1. 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 skorzystać z 
pomocy organizacji pozarządowej. Organizacja pełni tylko rolę pełnomocnika mieszkańców. 
To sami mieszkańcy muszą się zorganizować, a organizacja może ich jedynie 
reprezentować. Jest to bardzo dobre narzędzie do 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, w miejscu 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. 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 zdanie i 
co z katalogu można zgłosić do powiatu, województwa a co do gminy. 

Jak zostało to wspomniane wcześniej 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: 

• 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; 

• działalności charytatywnej; 
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
• promocji i organizacji wolontariatu; 
• edukacji, oświaty i wychowania; 
• działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki; 
• ochrony przyrody, w tym zieleni na wsi i w miastach; 
• porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 

                                                 
1Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, 

poz.1536 z późn. zm.). 
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Załącznik nr 3. Harmonogram opracowania Planu  Odnowy M iejscowo ści 
Plan Odnowy Miejscowości został opracowany zgodnie z wymaganiami Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla tego typu dokumentów składanych jako załącznik do wniosku  w 
ramach działania 3.4  Odnowa i rozwój wsi  (Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 
2007-2013), Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 
lub Oś 4 – Leader.  

Praca nad planem rozwoju miejscowości przebiegała w kilku etapach. Dla zapewnienia 
jak najszerszego udziału społeczności danej miejscowości zorganizowano 4 spotkania z 
mieszkańcami. Terminarz i szczegółowe zagadnienia omawiane na poszczególnych 
spotkaniach podano w tabelach poniżej. Odpowiedzialnymi za ich organizację był z jednej 
strony  przedstawiciel, koordynator gminny (Piotr Hebda) i konsultant zewnętrzny (Ryszard 
Zarudzki),  natomiast z strony miejscowości sołtys i Rada Sołecka.  
 
I Spotkanie konsultacyjne z mieszka ńcami miejscowo ści – opis szczegółowy  
 

Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina 

1. Bolszewo I Sala OSP 20.10.2011 17.00 

 
Opis przebiegu spotkania konsultacyjnego i jego rez ultaty.  W spotkaniu 
uczestniczyło 35 mieszkańców. 
Dyskusja moderowana, praca w małych grupach. Indywidualne wypowiedzi 
mieszkańców.  Spisywanie przedstawionych na przygotowanych kartach, papierze Flip - 
chart. Uczestnicy spotkania podzieleni zostali na 4 zespoły.  Mieszkańcy dyskutowano 
na temat charakterystyki miejscowości, jej zasobów,  oceny słabych i mocnych stron 
oraz bariery rozwojowe w ramach szans i zagrożeń.  Poniżej przedstawiono 
szczegółowe informacje które były przedmiotem analizy na 1 spotkaniu. Spotkanie 
zakończono wspólnym wypracowaniem słabych stron miejscowości, głównych i 
szczegółowych problemów dla rozwoju. Uzgodniono, kto będzie reprezentował 
mieszkańców  w dalszych pracach nad planem odnowy i konsultowaniem kolejnych 
elementów dokumentu (utworzono grupa odnowy miejscowości w skład której weszli, 
sołtys, radny, rada sołecka, aktywni mieszkańcy zainteresowani praca w zespole).  

• Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowany plan odnowy  
Zagadnienia  szczegółowe, które zostały omówione i przedyskutowane z mieszkańcami 
miejscowości dla której został opracowany Plan Odnowy. W ramach tego punktu 
uszczegółowienie polegało na podaniu informacji związanych z: 
-położeniem miejscowości, przynależność administracyjna miejscowości, powierzchnia, 
liczba ludności, 
-historią miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na 
powstanie układu przestrzennego, 
-określenie przestrzennej struktury miejscowości przez wskazanie: 
-otwartych przestrzeni wspólnych  
-elementów charakterystycznych dla danej miejscowości (np. typ zabudowy, detale 
architektoniczne, układ zagrodowy). 

• Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości (w celu ustalenie 
zasobów wyróżniających daną miejscowość i rozpoznanie potencjału jakim 
dysponuje) 

Identyfikacja aktualnej kondycję zasobów, które mogą być wykorzystane na rzecz 
rozwoju miejscowości takich jak: 
- zasoby przyrodnicze (np. parki krajobrazowe, parki narodowe obszary chronionego 
krajobrazu) 
- dziedzictwo kulturowe (obiekty zabytkowe, obiekty o wartościach historycznych czy 
sentymentalnych) 
- obiekty i tereny (np. skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki), 
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- infrastruktura społeczna  
- infrastruktura techniczna (np. zakłady i obiekty zapewniające dostęp do podstawowych 
usług dla mieszkańców  w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania 
ścieków i odpadów, itp.) 
- gospodarka i rolnictwo (zakłady pracy, gospodarstwa rolne, warsztaty rzemieślnicze) 
- kapitał społeczny i ludzki (organizacje działające na terenie miejscowości). 

• Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana 
operacja. 

Zestawienie mocnych i słabych stron miejscowości (np. cech wyróżniające miejscowość, 
potencjał gospodarczy, bariery). W podsumowaniu określono szans rozwoju 
miejscowości oraz istniejące zagrożenia dla rozwoju. 

 
Spotkania konsultacyjne w obiektywie aparatu fotogr aficznego  

 

 
Sala OSP była prawie pełna,  na I spotkanie konsult acyjne 
 przyszło blisko 35 mieszka ńców, Radni na pierwszym planie  
 

 
 

 

 
Dyskusje w grupie były burzliwe  
 
 

 
 
 

Pracowali śmy w 4 grupach  

Sołtys, jak zawsze nadzoruje prac ę 
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Praca trwa, nikt si ę  nie oszcz ędza, wszyscy wymy ślają czego nam brakuje  

 
 
 

 

 
Zbli żamy si ę do ko ńca naszej pracy 

 
 

 
 

 

 
Wszyscy uwa żnie słuchaj ą,…. do ko ńca 

 
 
 

 
 
 
 

Praca w zespołach tematycznych  (z 
małymi wyj ątkami) 

Prezentacja wyników pracy jednej z grup, 
pada historyczna  definicja „trójk ąta” w 
Bolszewie  
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II Spotkanie konsultacyjne Planu Odnowy Miejscowo ści na lata 2012-2020  
Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina 

2. Bolszewo II Sala OSP 25.11.2011 17.00 
 
Opis przebiegu spotkania konsultacyjnego i jego rez ultaty. W spotkaniu 
uczestniczyło 15 mieszkańców. 
Spotkanie prowadził konsultant zewnętrzny wspólnie z koordynatorem gminnym. 
Spotkanie prowadzone było metodą dyskusji moderowanej nad propozycjami 
priorytetów, celów szczegółowych planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i 
przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie do 2020 roku od dnia 
przyjęcia planu odnowy miejscowości. Na spotkaniu omówiono wykaz planowanych 
zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną. Nie 
organiczno się tylko tych zadań, które kwalifikują się do wsparcia w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi”. Uzgodniono, kto opracuje daną kartę zadań inwestycji lub  
przedsięwzięcia. Każda karta zawiera: nazwę zadania, nazwa priorytetu i celu którego 
dotyczy, przeznaczenie zadania, harmonogram jego realizacji, szacunkowa kwota 
końcowa i wskazanie źródła jego  pozyskania. Kartę zadania  opracowali mieszkańcy z 
pomocą i wsparciem konsultanta gminnego i konsultanta zewnętrznego 
odpowiedzialnego za całościowe opracowanie planu odnowy miejscowości. Opracowane 
karty były następnie podstawą do opis i charakterystyki obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 
kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie, cechy funkcjonalno – 
przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie przestrzeni związanej z 
infrastrukturą społeczną, sportową, rekreacyjną, turystyczna  jak również  poprawą 
estetyki miejscowości, zagospodarowaniem centrów wsi, organizacją festynów i imprez 
integracyjnych. Każdy mieszkaniec miejscowości miał możliwość z zapoznania się z 
propozycjami i aktualnym etapem opracowania planu odnowy poprzez ogólno dostępną  
stronie UG Wejherowo: http://www.ug.wejherowo.pl  w zakładce plany odnowy 
miejscowości.  

 
III  i IV Spotkanie konsultacyjne Planu Odnowy Miej scowo ści na lata 2011-2020 

Lp. Miejscowość  
Spotkanie 

Miejsce Termin  Godzina 

3. Bolszewo III Sala OSP 3.01.2012 17.30 
4. Bolszewo IV Sala OSP 20.01.2012 17.30 

5 Bolszewo V Sala OSP 27.01.2012 17.30 

Opis przebiegu spotkania konsultacyjnego i jego rezultaty. W spotkaniu uczestniczyło 8, 9, 
10  mieszkańców. Spotkanie prowadził Ryszard Zarudzki (konsultant zewnętrzny), przy 
współpracy z Piotrem Hebdą (koordynator gminny). Szczegółowo omówiono poprawki do 
wcześniej zaproponowanych celów zadań i przedsięwzięć. Były one wynikiem konsultacji 
społecznych i uzgodnień Grupy Odnowy Miejscowości z  Urzędem Gminy. Ponadto na 
spotkaniu szczegółowo omówiono harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości i 
zagadnienia związane z podstawowymi informacjami o finansowaniu  Planu Odnowy 
Miejscowości, czyli wstępny   (projekt  budżetu). Rezultatem spotkania było również 
ustalenie harmonogramu i procedury uchwalania Planu Odnowy Miejscowości na lata 
2011-2020 poprzez zebranie mieszkańców miejscowości i w następnej kolejności 
zatwierdzenie przez Radę Gminy wiejskiej Wejherowo. Z rezultatami spotkania każdy 
mieszkaniec miejscowości miał możliwość zapoznać się poprzez ogólno dostępną  stronie 
internetową UG Wejherowo: http://www.ug.wejherowo.pl  w zakładce plany odnowy 
miejscowości. 
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 Każde z wymienionych spotkań było dokumentowane, została zarchiwizowana lista 
obecności, jak i w niektórych przypadkach została zrobiona dokumentacja fotograficzna 
spotkań.  

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, uzupełniono informacje zebrane na podstawie danych 
statystycznych udostępnione przez Urząd Gminy, korzystano również z lokalnej bazy danych 
statystycznych GUS Pomorski Oddział Regionalny 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. 

Tak zebrane dane uporządkowano i opisano w 10 rozdziałach zgodnie z informacjami 
podanymi w spisie treści. 

Ostatnim etapem opracowania planu odnowy jest przyjęcie Uchwały Zebrania 
Mieszkańców o zatwierdzeniu do realizacji  „Planu Odnowy Miejscowości Bolszewo na lata 
2011- 2020”.  Następnie Rada Gminy  podejmuje podobne czynności, przyjmuje uchwalę 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. 

 


