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Wstęp i metodologia pracy nad planem odnowy   
Praca nad Planem Rozwoju Miejscowości trwała blisko 7 miesięcy 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 
poinformowano 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 zebranych 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, radny, 
rada sołecka, aktywni mieszkańcy zainteresowani pracą w zespole.  

Drugie spotkanie konsultacyjne. Przed drugim  spotkaniem konsultacyjnym przedstawiciele 
mieszkańców (sołtys, rada sołecka, radny, inni aktywni mieszkańcy) otrzymali opracowane po 
pierwszym spotkaniu  propozycje priorytetów, celów i  zadań. Wcześniej każdy mieszkaniec 
miejscowości miał możliwość z zapoznania się z materiałami  poprzez ogólno dostępną  stronie UG 
Wejherowo: www.ug.wejher.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 trzeciego  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 ma zawierać wszystkie potrzeby 
mieszkańców, nie tylko te które kwalifikują się do wsparcia finansowego 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  spotkanie konsultacyjne. Kolejne spotkanie konsultacyjne z grupą mieszkańców 
odpowiedzialną za opracowanie Planu Odnowy Miejscowości dotyczyło 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 
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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 został wykonana dla opracowania 
Planu Odnowy Miejscowości Gowino i Pętkowice na lata 2011-2020.  

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, Uchwałę na posiedzeniu Rady Gminy o przyjęciu 
planu do wdrażania. Teraz pozostaje już tylko codzienna zespołowa praca nad wdrażaniem zadań i 
przedsięwzięć aktywizujących lokalna społeczność i przyczyniających się do rozwoju miejscowości. 

Wypracowany w opisany powyżej sposób plan odnowy miejscowości przy szerokim jego 
uspołecznianiu i wspólnej pracy przedstawicieli miejscowości jest czymś więcej niż tylko dokumentem 
planistycznym potrzebnym wyłączenie w przypadku ubiegania się i wsparcie finansowe. Powinien stać 
się z jednej strony analizą aktualnych zasobów miejscowości, zidentyfikowaniem z jednej strony barier 
rozwojowych, z drugiej  szans i poszukiwania sposobów na rozwiązywanie istniejących problemów. 
Kluczem do tego są wypracowane priorytety i cele dla rozwoju lokalnej społeczności. Konkretnym 
celom zostały przyporządkowane zadania do realizacji. Zadania ukierunkowane są to podstawowe 
aktywności, w wyniku których ma się poprawić jakość i standard życia społeczności wiejskiej. Od 
realizacji małych projektów zależy sukces w postaci procesu zmian istniejącej rzeczywistości na 
lepszą, taką w której  życie na wsi nie będzie znacznie odbiegać od życia w mieście, a nawet w wielu 
aspektach przewyższać je. To właśnie „małe projekty” są kluczem do „wielkich, małych zmian”.  

Funduszy zawsze będzie za mało, potrzeby zawsze większe niż możliwości. Dlatego 
ważniejsze jest uświadomienie sobie etapu rozwoju, poszukanie satysfakcji osobistej z wykonywania 
codziennych obowiązków, w tym również tych wykonywanych dla innych, dla dobra wspólnego naszej 
małej społeczności mieszkańców. Dlatego tak wnikliwie i dokładnie w wstępie przedstawiono analizę 
tego jak pracowano nad planem odnowy, nad  jego metodyka pracy. Warto sobie uświadomić, że plan 
odnowy miejscowości opracowali mieszkańcy, to oni są jego autorami. Doradcy zewnętrzni czy 
koordynator mają tylko wspierać te działania, pomóc opracować technicznie dokument który wynika z 
potrzeb i aktywności mieszkańców. 

 
 

Mieszkańcy miejscowo ści Gowino i P ętkowice – 
Autorzy opracowania 
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1.Charakterystyka miejscowo ści  
1.1 Podstawowe dane 
 

Uchwałą1 Nr XXI/187/2008 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie 
przyjęcia statutu sołectwa Gowino Rada Gminy wiejskiej Wejherowo uchwaliła, że Sołectwo 
Gowino  obejmuje miejscowość (wieś) Gowino i Pętkowice.  

Miejscowo ść Gowino  (kaszb. Gòwino) składa się z dwóch części Wielkie Gowino 
(Wiôlgé Gòwino) i Małe Gowino (Môłé Gòwino). Patrz mapa poniżej. Miejscowości (dotyczy 
łącznie miejscowości Gowino i Pętkowice dla których opracowany jest Plan Odnowy) 
położone są w  województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo 
na zachodnich obrzeżach w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Patrz mapa 
poniżej. Na wschód od Pętkowic znajduje się w sąsiedztwie rezerwat przyrody „Gałęźna 
Góra”. 
 

 
 

Sołectwo Gowino: cz ęści Małe Gowino - 
siedziba sołectwa i Wielkie Gowino, oraz 
miejscowo ść Pętkowice  

Układ przestrzenny – Małe Gowino  

  
Wielodro żny układ przestrzenny miejscowo ści 
(na dole Wlk. Gowino, w środku Małe  Gowino, 
u góry P ętkowice)  

Rezerwat Przyrody Gał ęźna  Góra w 
sąsiedztwie miejscowo ści Pętkowice  
Zdjecie. Łukasz Plata  

 
 
 

                                                 
1 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami). 
 

Wielkie 
Gowino  

Pętkowice 

Małe Gowino  
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Miejscowo ść Gowino i jej cz ęści  
(Wielkie i Małe Gowino) oraz miejscowo ść 
Pętkowice  

Gowino i P ętkowice jest oddalona od 
Wejherowa o 4 km  

 
W 2002 roku w miejscowościach Gowino i Pętkowice  mieszkało 708 osób, w 2005 

już 828, natomiast w roku 2010, zgodnie z ostatnimi dostępnymi danymi statystycznymi w 
Gowinie i Pętkowicach  mieszkało 1229 osób.  W okresie 8 lat liczba mieszkańców 
zwiększyła się o 521 osób. W tym okresie nastąpił wzrost ilość mieszkańców o 73 %. 
Sołectwo stanowi  7 % wszystkich mieszkańców gminy wiejskiej Wejherowo. Duża dynamika 
przyrostu liczby mieszkańców świadczy o atrakcyjności osiedlania się w  szczególności w 
częściach miejscowości Wielkie i Małe Gowino.  

Mieszkańcy omawianych miejscowości to głównie osoby w wieku produkcyjnym, 18-
64 mężczyźni i 18-59 kobiety. W  wieku emerytalnym jest niespełna 8 % (blisko 100 osób). 
Przedstawione informacje wskazują na charakter miejscowości, 62 % całej populacji to 
osoby w wieku produkcyjnym2. Dzieci i młodzieży do lat 18 jest 29 % to jest 360 osób całej 
populacji mieszkańców Gowina i Pętkowic. 

 
Liczba mieszka ńców ł ącznie miejscowo ści Gowina + P ętkowic (sołectwo Gowino) na 

tle pozostałych sołectw gminy Wejherowo ( źródło: UG Wejherowo) 

 

Jak wynika z przedstawionego powyżej wykresu, miejscowości Gowino i Pętkowice (jako 
sołectwo Gowino) zaliczamy do grupy największych w gminie Wejherowo po Bolszewie, 
Gościcinie i Orlu. 
 

                                                 
2 Mieszkańcy w wieku produkcyjnym  to  mężczyźni 18 - 64 lata, kobiety 18 - 59 lat. 
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Zgodnie z danymi statystycznymi  łączna powierzchnia miejscowości Gowino i Pętkowice  
wynosi 1480 ha co stanowi 7,6 % powierzchni gminy. Użytki rolne zajmują powierzchnię 643 
ha (12 % powierzchni gminnych użytków rolnych), w tym szczególną uwaga zwraca fakt, że 
grunty orne to 593 ha (15% powierzchni całkowitej gruntów ornych w gminie), jest również 
151 ha pastwisk i pastwisk, oraz 10 ha sadów, 600 ha lasów i gruntów leśnych.  
Szczegółową charakterystykę i strukturę powierzchni miejscowości przedstawiono w 
rozdziale 2.2 uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze. 

 

  
Mapa obszaru gminy wiejskiej Wejherowo z podziałem na sołectwa  
 
 

Mapa 
obszaru Sołectwa Gowino  

 
Układ dróg w Gowinie i P ętkowicach  

Łącznie miejscowo ści Gowino i P ętkowice stanowi ą 7,6 % powierzchni gminy i 6% jej 
mieszka ńców. Natomiast obszary le śnie i u żytki rolne stanowi ą po 40% całkowitego obszaru  
miejscowo ści.  
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Przedstawiona powyżej mapa obrazuje gminę Wejherowo z zaznaczonymi obwodami 
podziału geodezyjnego wszystkich sołectw z wyróżnieniem Gowina .  Zgodnie z statutem 
sołectwa organem uchwałodawczym i kontrolnym  dla miejscowości Gowino i Petkowice jest 
zebranie wiejskie (zebranie ogółu mieszkańców), natomiast wykonawczym sołtys. 
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka, która jest organem doradczym.  Sołtys ma 
prawo do brania udziału i występowania na forum rady gminy (nie ma on jednak tam prawa 
głosu). Od 2009 roku miejscowość dysponuje funduszem sołeckim. Więcej informacji na 
temat funduszu sołeckiego przedstawiono w opisie do Rozdziału 6 – Podstawowe informacje 
o finansowaniu Planu Odnowy Miejscowości. 
 
1.2 Rys historyczny 
Z kart historii . Do 1918 Gowino znajdowało się pod administracją zaboru pruskiego, 
obowiązującą nazwą niemieckiej administracji dla Gowina była nazwa Gowin. Od końca I 
wojny światowej miejscowość znajdowała się ponownie w granicach Polski (ówczesny 
powiat morski II Rzeczypospolitej). Podczas okupacji niemieckiej nazwa Gowin w 1942 
została przez nazistowskich propagandystów niemieckich (w ramach szerokiej akcji 
odkaszubiania i odpolszczania nazw niemieckiego lebensraumu) zweryfikowana jako zbyt 
kaszubska i przemianowana na nowo wymyśloną i bardziej niemiecką – Warndorf. 
 

  
Karty z kroniki Publicznej Szkoły Podstawowej rok s zkolny 1946/47 (strona 1 i 2)  
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Mapa obszaru Gowina i P ętkowic w j ęzyku niemieckim  
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2. Inwentaryzacja zasobów słu żących odnowie miejscowo ści 
 
2.1 Zabudowa architektoniczna  

Przedstawione mapy i zdjęcia (patrz Rozdział 1.1 Dane podstawowe o 
miejscowościach) wskazują, że zabudowa, układ dróg posiada wielodrożny charakter 
przestrzennego rozmieszczenia zabudowań (zwany również kupowym). Taki schemat 
zabudowy opiera się na nieregularnym układzie kilku dróg. Domy mieszkalne rozmieszczone 
trzech skupiskach, pierwsze dwa skupiska dotyczy części miejscowości Gowino, tutaj drogi 
wewnętrzne dzielą miejscowość  na dwie części -  Gowino Wielkie i Gowino Małe, trzecie 
skupisko zabudowań związane jest  z miejscowością  Pętkowice. Zabudowa mieszkaniowa 
wsi jest zróżnicowana pod względem charakteru, jak i stanu technicznego, rozproszona. 

W Gowinie  i Pętkowicach zabudowa jednorodzinna i siedliskowa obejmowała 130 
budynków.  Według danych  Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku na 130 
budynków do sieci wodociągowej podłączone było 128, kanalizację posiadało 113, centralne 
ogrzewanie 81. W 130 budynkach było 198 mieszkań. Aktualnie, zgodnie z danymi Urzędu 
Gminy  jest 191 budynków mieszkalnych  (stan na koniec 2010 roku). 

 
Budynki mieszkalne                                               (NSP 2002 rok)  2010 rok*  
    Budynki ogółem  bud.  130 191 
    Mieszkania ogółem  mieszk.  198 286 
    Ludno ść w mieszkaniach  osoba  708 1229 
NSP - Narodowy Spis Powszechny 2002 rok 
*Dane Urzędu Gminy  

Jak wskazują dane statystyczne (NSP 2002 rok) w Gowinie jest 42 mieszkania 
wybudowane przed 1918 rokiem.  W latach 1918-1944 wybudowano 15 mieszkań. W latach 
1945-1978 odpowiednio 75, natomiast  w latach 1979 – 2002 – 68 mieszkań. W okresie 
2003-2010 wybudowano łącznie 88 mieszkań  w 61 powstałych w tym okresie budynków 
mieszkalnych (patrz tabela poniżej). 

 
Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy 
budynku  
  przed 1918  
    mieszkania  mieszk. 42 
  1918 - 1944 
    mieszkania  mieszk. 15 
  1945 - 1970 
    mieszkania  mieszk. 25 
  1971 - 1978 
    mieszkania  mieszk. 50 
  1979 - 1988 
    mieszkania  mieszk. 33 
  1989 - 2002  
    mieszkania  mieszk. 35 
  2001 - 2002  
    mieszkania  mieszk. 22 
  2003 - 2010  
    mieszkania  mieszk. 88 
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2.2 Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze  
2.3 Walory turystyczne 

Gmina Wejherowo położona jest w granicach trzech mezoregionów3 (czyli obszarów 
o wspólnych cechach) fizyczno-
geograficznych. Od północy jest to 
Wysoczyzna Żarnowiecka, następnie 
Pradolina Redy – Łeby, i największy 
obszar gminy należy do Wysoczyzny 
Pojezierza Kaszubskiego , (patrz rysunek 
poniżej). Każdy z wymienionych obszarów 
charakteryzuję się pewnym stopieniem 
wewnętrznej jedności wynikający z ich 
położenia geograficznego, historii rozwoju, 
charakteru współczesnych procesów 
geograficznych oraz wzajemnego 
powiązania poszczególnych elementów 
tworzących daną jednostkę. 
Gowino i Pętkowice położone jest w 
obszarze Wysoczyzny Pojezierza 
Kaszubskiego , (rysunek obok). Zgodnie z 
przyrodniczą klasyfikacją jest to obszar na 

którym występują doliny erozyjne. Szczególną role przyrodnicza na tym obszarze pełnia lasy, 
głównie bukowe.  
Zasoby surowcowe. Na terenie gminy Wejherowo znajduje sie sześć udokumentowanych i 
zarejestrowanych złóż kopalin pospolitych, dwa z nich znajdują się w  miejscowości Gowino, 
zaliczamy do nich: 

• kruszywa naturalnego „Gowino I” 
• kruszywa naturalnego „Gowino II” 

Złoże kruszywa naturalnego „Gowino I ” – położone jest ok. 1 km na północny-zachód od 
miejscowości Pętkowice. Obejmuje obszar 4,09 ha. Zasoby złoża w wysokości 475,5 tys. t 
zostały zatwierdzone decyzja Urzędu Wojewódzkiego z 24 kwietnia 1996 roku. Złoże jest 
eksploatowane.   Na terenie gminy położone jest również udokumentowane złoże kruszywa 
naturalnego „Gowino II”. Zasoby tego złoża wynoszą ogółem 141 tys. t kruszywa 
naturalnego. Zbiorcze zestawienie zasobów surowcowych Gowino I i II przedstawiono w 
tabeli poniżej. 
Udokumentowane złoża surowców geologicznych  
Nr Nazwa złoża Kopalina Pow. (ha) Zasoby w tys. ton 
4. Gowino I Kruszywo 

naturalne 
4,1 305,5 

5. Gowino II Kruszywo 
naturalne 

1,4 141,8 

Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli poniżej  łączna powierzchnia Gowina wynosi 
1480 ha. Z informacji przedstawionych w tabeli poniżej wynika, że lasy i grunty leśne 
stanowią obszar 600 ha (5 % obszarów leśnych w gminie), ale aż 40% łącznej powierzchni 
miejscowości Gowino i Pętkowice. Natomiast  powierzchnia gruntów rolnych  to 593 ha, 
stanowi ona 14,6 % powierzchni gruntów rolnych w gminie i kolejne 40% całkowitej 

                                                 
3 Mezoregion  ( mezoregion fizycznogeograficzny) jednostka podziału 
fizycznogeograficznego obszaru, obejmująca większy teren o zbliżonych cechach środowiskowo-
krajobrazowych. Regionalizacja fizycznogeograficzna  - rodzaj regionalizacji polegający na 
wydzieleniu w przestrzeni pewnych obszarów - regionów fizycznogeograficznych, które wykazują 
pewien stopień wewnętrznej jedności wynikający z ich położenia geograficznego, historii rozwoju, 
charakteru współczesnych procesów geograficznych oraz wzajemnego powiązania poszczególnych 
elementów tworzących daną jednostkę. 
 

Gowino i Pętkowice  
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powierzchni Gowina i Pętkowic. Występuje tu duży obszar terenów niezabudowanych i 
nieużytków,  zajmują one bowiem obszar 23 ha, co stanowi blisko 17.2 % wszystkich 
terenów niezabudowanych i nieżytów w gminie.  
 
Struktura powierzchni Gowina w odniesieniu do powierzchni gminy Wejherowo 
 

Wyszczególnienie Gowino 
(pow. w ha) 

% Gmina 
Wejherowo 
(pow. w ha) 

Powierzchnia miejscowości ogółem, w tym: 1480 7,6 19379 
Użytki rolne ogółem 643 11,9 5382 
Grunty orne 593 14,6 4049 
Lasy i grunty leśne 600 5,1 11765 
Grunty zadrzewione i zakrzewione 2 7,8 31 
Grunty pod wodami stojącymi 1 0,5 117 
Grunty pod wodami płynącymi 2 2,0 117 
Grunty pod rowami 4 5,8 73 
Tereny komunikacyjne - drogi 52 11,6 449 
Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane 44 7,2 616 

Tereny niezabudowane 7 8,6 80 
Nieużytki 16 8,6 192 
 

W lasach położonych na terenie miejscowości Gowino i Petkowiecie występują 
pospolite ssaki takie jak sarny, jelenie i dziki. Liczebność jeleni i dzików można uznać za 
wysoką, przewyższa ona ustalona przez koła łowieckie pojemność łowisk, natomiast 
liczebność saren jest blisko połowę niższa od tej pojemności. Na omawianym terenie należy 
liczyć sie z duża liczebnością drobnych pospolitych ssaków jak zające, wiewiórki, jeże, krety i 
lisy. Interesująca jest rodzaj i jakość ptaków zasiedlających obszar. Gniazdują tu miedzy 
innymi bardzo rzadkie i ginące gatunki jak orzeł bielik Haliaeetus albicilla i bocian czarny 
Ciconia nigra, których miejsca gniazdowania objęte są ochrona. Stwierdzono gniazdowanie 
następujących rzadkiego  gatunku ptaka: Śmieszka Larus ridibundus – kolonia w okolicach  
miejscowości Gowino i Ustarbowo. 

Przytoczone dane wskazują, że na omawianym obszarze występuje zróżnicowana i 
bogata fauna, wśród której licznie występują gatunki chronione, rzadkie i wymierające. 
Podnosi to w sposób istotny walory przyrodnicze terenu, a także, w przypadku miejsc 
gniazdowania objętych ochroną, stanowi to ograniczenia w gospodarowaniu zasobami 
leśnymi na tych terenach. 

W blisko ści Pętkowic poło żony jest Rezerwat Przyrody „Gał ęźna Góra” . 
Rezerwat "Gałęźna Góra" chroni, oprócz dobrze zachowanych zbiorowisk leśnych, również 
pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska i cmentarzyska kurhanowe4 góry 
zamkowej. Rezerwat położony na południe od Wejherowa, zajmuje powierzchnię 34,06 ha. 
Rezerwat, wraz z sąsiednimi „Lewicami” tworzy Specjalny Obszar Ochrony (siedlisk) Natury 
2000 Mawra-Bagno Biała. Rezerwat może być także użytkowany turystycznie, ale tylko w 
celu poznania ich przyrody, w formie turystyki pieszej po wyznaczonych szlakach. Obszary 
te pełnią ważną role w regulowaniu prawidłowego funkcjonowania środowiska 
przyrodniczego.  

                                                 
4 Kurhan  – rodzaj mogiły, w kształcie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkolistego, z elementami 
drewnianymi, drewniano-kamiennymi lub kamiennymi, w którym znajduje się komora grobowa z pochówkiem 
szkieletowym lub ciałopalnym. 
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Rezerwat „Gałęźna Góra” Kurhan  w Rezerwacie  
 

 
Otulina Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego . Miejscowości Gowino i Pętkowice są 
położone na obrzeżach otuliny5 Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Reżim ochronny tych 
terenów jest znacznie niższy niż w położonym w sąsiedztwie Trójmiejskiego  Parku 
Krajobrazowego, stad też  intensywność gospodarowania i zróżnicowanie jego form może 
być tu większe. Jednak ze względu na istnienie bogatych zasobów przyrodniczych, 
szczególnie wód podziemnych w GZWP 110, jest to obszar podlegający rygorom 
inwestycyjnym i ochronie.  W Gowinie aktualnie jest dostępnych pod zabudowę 635 działek 
(dane UG Wejherowo - stan na 2011 rok). W związku z tym mogą ono stanowić tereny 
przyszłego rozwoju omawianych miejscowości, albo też być lokalizacją infrastruktury 
turystycznej związanej z wypoczynkiem (tereny jazdy konnej, pola golfowe).  

Na omawianym obszarze gospodarka rolna prowadzona na użytkach zielonych, 
powinna mieć charakter ekstensywne nie naruszający wielu istniejących tu stanowisk flory i 
fauny, a przede wszystkim do minimum powinno być ograniczone nawożenie mineralne i 
chemizacja upraw, ze względu na ochronę wód podziemnych GZWP 110.  
 

                                                 
5 Otulina  – wydzielony obszar ochronny wokół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, zabezpieczający go przed 
zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka Otulina nie jest, formą ochrony przyrody, lecz 
obszarem, na którym działalność człowieka nie może negatywnie oddziaływać na przyrodę obszaru chronionego. 
W otulinie może być np. utworzona strefa ochronna zwierząt łownych, nie podlegająca włączeniu do obwodów 
łowieckich. 
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Zachód słońca w Gowinie – Kaszuby 
Zdjęcie Beata Łasak 

Gowino na Kaszubach 

 
Piękno krajobrazu Gowina na Kaszubach 
 
2.4 Warunki klimatyczne i glebowo-rolnicze 
Omawiany obszar położony jest pod względem klimatycznym w krainie klimatycznej 
wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Położenie miejscowości w zasięgu 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; 
• silne wiatry głównie z sektora zachodniego; 

Z uwagi na duże zróżnicowanie morfometryczne obszaru gminy i związaną z nim zmienność 
wykształcenia pozostałych elementów środowiska przyrodniczego, występuje tu znaczne 
urozmaicenie klimatu lokalnego. Klimat który został wytworzony przez warunki miejscowe, 
takie jak ukształtowanie terenu, roślinność, stosunki wodne. Charakterystyczna cecha 
obszaru wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego jest znaczne zróżnicowane klimatyczne. 
Duża powierzchnie zajmują tu obszary leśne, w obrębie których występują specyficzne 
warunki miejscowe (bardziej wyrównany przebieg temperatur dobowych, wyższą wilgotność). 
 
Przydatno ść rolnicza gleb. Na obszarze miejscowości Gowino występują gleby średniej 
przydatności rolniczej. Znacznie wyższa jakość gruntów rolnych występuję w miejscowości 
Pętkowice. Na ogólna powierzchnię 593 ha gruntów ornych łącznie 305 ha to grunty klasy III 
b i IV a. Tym samym obszar miejscowości posiada średnie do miejscowo dobrych (głównie w 
Pętkowicach) warunków  do prowadzenia działalności rolniczej (patrz tabela poniżej). 
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Struktura użytków rolnych  
Wyszczególnienie Powierzchnia w 

ha 
Udział w  % do pow. 

ogółem 
Powierzchnia miejscowości ogółem, w tym: 1480 7,6 
Użytki rolne ogółem, w tym: 643 11,9 
Grunty orne, w tym: 593 14,6 
Grunty klasy III b 18 16,2 
Grunty klasy IV a 287 37,4 
Grunty klasy IV b 199 16,4 
Grunty klasy V 78 6,1 
Grunty klasy VI 11 1,7 
Grunty klasy VI z 0 0,0 
Sady 10 17,4 
Łąki 36 3,0 
Pastwiska 115 22,1 
 

W okresie od  2000 do 2011 roku liczba gospodarstw rolnych  wzrosła  z 74 do 97. Z 
analizy struktury obszarowej gospodarstw rolnych wynika, że okresie 10 lat znacznie wzrosła 
liczba małych, do 5 ha powierzchni gospodarstw rolnych, z 33 w roku 2000 do 57 w 2010 r. 
(patrz tabela poniżej).  

Gospodarstwa rolne w Gowinie i Pętkowicach stanowią 10 %  wszystkich 
gospodarstw rolnych w gminie wiejskiej Wejherowo. Duży wzrost liczby małych gospodarstw 
świadczy o osiedlaniu się osób i przedsiębiorców na obszarze miejscowości głownie Gowino 
z zamiarem budowy domu mieszkalnego, lub gospodarczego. Głównie w Gowinie 
przygotowanych jest aktualnie do sprzedaży 635 działek do 1h ha pod zabudowę 
mieszkaniową (stan za 2010 rok). 
 
Liczba gospodarstw rolnych w  miejscowo ści Gowino i P ętkowice na podstawie 
odprowadzonego podatku do UG Wejherowo ( w 2000 r. i 2010 roku) 
  Liczba gospodarstw    
 
L
p. 

 
 
Miejscowo ść 

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 

Powyżej 
15 ha 

Ogółe
m 

% w 
odniesieniu 

do 
wszystkich 
gospodarst

w 
1. Gowino + 

Pętkowice (2000) 
22 11 4 12 14 11 74           8,7 

 
2. Gowino + 

Pętkowice (2010)  
35 22 7 14 11 8 97 10,0 

 
Źródło: Dane UG Wejherowo 

Warte podkreślenia jest to, że w gminie jest łącznie 974 gospodarstw będące 
podatnikami podatku rolnego (dane UG Wejherowo). Natomiast zgodnie z danymi 
uzyskanymi z Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Gdyni w 2010 i 2011 roku liczba gospodarstw rolnych która ubiegała się o płatności 
bezpośrednie do gruntów rolnych wyniosła 283 wnioski. Oznacza to, w skali gminy rolnicy 
zajmujący się uprawą gruntów rolnych stanowią nie więcej niż 30% wszystkich podatników 
podatku rolnego. Brak danych ilu podatników podatku rolnego w miejscowościach Gowino i 
Pętkowice ubiegało się o płatności do gruntów rolnych. Dlatego analiza rzeczywistej liczby 
gospodarstw rolnych zajmującej się uprawą rośli i hodowlą zwierząt w miejscowościach jest 
trudna do precyzyjnego ustalenia.  
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Warto pamiętać, że wszystkie gospodarstwa rolne położone na obszarze 
miejscowości uprawnione są do wsparcia gospodarowania na obszarach nizinnych o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania (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. Takie wsparcie 
potwierdza, że gospodarstwa rolne położone są na tym terenie mają naturalne utrudnienia i 
ograniczenia produktywności rolnictwa związane z niską jakością gleb, niekorzystnymi 
warunkami klimatycznymi, niekorzystnymi warunkami wodnymi, niesprzyjającą rzeźbą terenu 
czy wskaźnikami demograficznymi. Uzyskane wsparcie ma w części kompensować 
istniejące utrudnienia w stosunku do gospodarstw położonych poza granicami ONW.   

Mieszkańcy często podejmują dodatkową pracę zarobkową na obszarze 
Trójmiejskiego Obszaru Metropolitarnego. Więcej informacji przedstawiono w rozdziale 2.5 
źródła utrzymania mieszkańców. 
 
2.5 Źródła utrzymania mieszka ńców  
Jakie aktywności zawodowe podejmują mieszkańcy poza działalnością rolniczą? Jak wynika 
w wcześniej przedstawionych danych rolnictwo, w zakresie uprawy użytków rolnych i chowu 
zwierząt  nie jest głównym źródłem utrzymania dla wielu mieszkańców Gowina i Pętkowic.  
W 2010 roku 80 mieszkańców posiadało zarejestrowaną działalność gospodarczą. 
Aktywność ta koncentrowała się na uruchomieniu działalności gospodarczej z zakresu 
działalności w branży budowniczej, handlu hurtowego i przetwórstwa przemysłowego 
(łącznie w wymienionych branżach funkcjonowało 50 podmiotów gospodarczych), inne 
działalności to głównie działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi lub inna wcześniej nie sklasyfikowana działalność usługowa. 
Szczegółowo informację związane z aktywności gospodarczą mieszkańców w okresie 
ostatnich 2 lat 2009 i 2010 przedstawiono w tabeli poniżej.  
 
Aktywno ść  gospodarcza mieszka ńców - sektor prywatny - jednostki gospodarcze 
wpisane wg sekcji i działów PKD 6  
Lp. Sekcja  Wyszczególnienie  2009 rok 2010 rok 
1.  A   Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo      Sekcja A 2 4 
2. C  Przetwórstwo przemysłowe      Sekcja C 9 9 
3.  F   Budownictwo      Sekcja F 22 24 
4. G  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle  
    Sekcja G 11 17 

5. H  Transport i gospodarka magazynowa      Sekcja H 2 2 
6  I   Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi  
    Sekcja I 3 7 

7.  J   Informacja i komunikacja      Sekcja J 1 1 
8. M   Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna      Sekcja M 1 2 
9.  N  Działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca  
    Sekcja N 1 1 

10. O  Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  

    Sekcja O 1 1 

11. P   Edukacja      Sekcja P 2 3 
12. Q  Opieka zdrowotna i pomoc społeczna      Sekcja Q 0 1 
13. R  Działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją  
    Sekcja R 2 2 

14. S  Pozostała działalność usługowa      Sekcja S 5 6 
- - -     ogółem 62 80 

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

                                                 
6Dane o liczbie podmiotów są ujmowane w tablicach wg sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 
Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. Dane dla miejscowo ści statystycznych  z 
rejestru Regon podawane są wg: - adresu zamieszkania dla osób fizycznych z krajowym adresem zamieszkania - 
adresu siedziby dla pozostałych jednostek tj. osób fizycznych z zagranicznym adresem zamieszkania, osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz jednostek lokalnych. 
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Natomiast w tabeli poniżej przedstawiono strukturę zarejestrowanych jednostek 
gospodarczych wpisanych wg sektorów własnościowych. Jak wynika z przedstawionych 
danych, w strukturze własności dominuje sektor  prywatny,  (80 z 81 podmioty), w Gowino 
posiada siedzibę jedno stowarzyszenie. Utworzone podmioty zaliczamy do jednostek małych 
dających często samo zatrudnienie, lub zatrudniających maksymalne  do 9 pracowników. 
Warte podkreślenia jest to, że miejscowość zamieszkują osoby którzy zażądają małym 
przedsiębiorstwem, zatrudniającym do maksymalnie 49 pracowników. Szczegółowe dane 
przedstawiono w tabeli poniżej. 
Jednostki gospodarcze wpisane wg sektorów własno ściowych  

Wyszczególnienie Liczba 
podmiotów  

Liczba 
podmiotów 

Jednostki wpisane wg sektorów własnościowych: 
 

2009 
rok 

2010 
rok 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 63 81 
Sektor prywatny - ogółem 1 1 
Sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

62 80 

Sektor prywatny - spółki handlowe 55 72 
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 

3 3 

Sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne 2 2 
Podmioty wg klas wielkości - ogółem 63 81 
Mikro przedsiębiorstwa: do  9 zatrudnionych osób 59 77 
Małe przedsiębiorstwa: 10 - 49 zatrudnionych osób 4 4 
Źródło: Baza danych lokalnych WUS Gdańsk; www.stat.gov.pl 
 

Jedną z przykładów aktywności gospodarczych na obszarze Gowina jest utworzenie 
w Pętkowicach na terenach dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego Sierra Golf 
Club. Sierra Golf Club zajmuje obszar 100 ha. Do siedziby klubu prowadzi piękna 
kasztanowa aleja. Jest tu 18-dołkowe pole, oraz komfortowy domek klubowy. W nim zaś 
kawiarnia, szatnie, sala bilardowa i sklep, w którym kupić można wszystko, co niezbędne do 
gry: ubrania, buty, kije, piłki. Ale najważniejsze są dwa najnowszej generacji symulatory, 
dzięki którym w golfa można grać przez cały rok. Golf to nie tylko sport, ale także styl bycia 
związany z koniecznością przestrzegania etykiety obowiązującej na polu oraz w Domu 
Klubowym. W porozumieniu z Zarządem na terenie Sierra Golf Club istnieje możliwość 
organizowania imprez i spotkań, bądź zakupu powierzchni reklamowej.  
 
 

  

 

Widok na Pętkowice z „lotu ptaka” Sierra Golf Club – w głębi budynek klubu  
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Sierra Golf Club, obszar widziany  z „z lotu 
ptaka” 

Sierra Golf Club w Pętkowicach-pola 
golfowe 

 

 
Sierra Golf Club oferuje wiele możliwości wypoczynku. W tym celu można wykorzystać 
pomieszczenia Domu Klubowego, albo połączyć spotkanie towarzyskie z rozgrywką golfową 
organizując np. zimowy turniej na symulatorach. 
Nabycie członkostwa w Sierra składa się z następujących kroków: 

• złożenie wniosku o przyjęcie do klubu 
• pozytywna akceptacja członków klubu (członkowie mają 2-3 miesiące na zgłoszenie 

uwag) 
• po uzyskaniu akceptacji – wpłata opłaty wpisowej, jednorazowej, w wysokości 

10.000zł (dla członków rodzin obecnych członków – 7 000 zł) 
• przyjęcie certyfikatu i insygniów członkowskich na ceremonii przyjęcia nowych 

członków w towarzystwie aktualnych członków klubu.  
 
2.6 Infrastruktura techniczna 
 
Telekomunikacja.  Na terenie miejscowości Gowino i Pętkowice głównym operatorem sieci 
telekomunikacyjnej jest Telekomunikacja Polska S.A.. W sieci telefonii komórkowej usługi 
świadczą: ERA GSM, Plus GSM.  
Zaopatrzenie w ciepło . Obecnie potrzeby cieplne mieszkańców gminy zaspakajają: 

� lokalne kotłownie węglowe, olejowe i gazowe w osiedlach zwartych; 
� kotłownie w domkach budownictwa indywidualnego oraz w zakładach pracy. 

Zaopatrzenie gminy w gaz.  Obecnie gmina zaopatrywana jest w gaz za pomocą dystrybucji 
gazu płynnego z punktu dystrybucyjnego w Wejherowie. W gospodarstwach domowych na 
terenie gminy w chwili obecnej wykorzystywany jest gaz propan-butan ze zbiorników 
stacjonarnych.  
Zaopatrzenie w wod ę. Miejscowości Gowino i Pętkowice są zaopatrywane w wodę za 
pośrednictwem  wodociągu grupowego GBO zasilane z ujęcia wody Brzozowa II w 
Gościcinie. Pojedyncze siedliska znajdujące się poza obszarem zwartej zabudowy 
wyposażone są w ujęcia własne. 
Kanalizacja.  Na terenie Gminy Wejherowo brak jest obecnie zorganizowanych systemów 
kanalizacji sanitarnej. 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. Lokalną oczyszczalnię mechaniczno-
biologiczną znajduje się w Pętkowicach, inwestycja zrealizowana została przez Agencję 
Własności Rolnej Skarbu Państwa dla mieszkańców po byłym Zakładzie Rolnym.  
Kanalizacja sanitarna – tendencje. Biorąc pod uwagę uwarunkowania dotyczące ochrony 
G.Z.W.P. – 110 (Główny Zbiornik Wód Podziemnych) wymagania w zakresie infrastruktury 
technicznej są bardzo rygorystyczne i nie dopuszczają do odprowadzania ścieków 
sanitarnych do gruntu, wód powierzchniowych oraz układów melioracyjnych. 



Plan Odnowy Miejscowo ści Gowino i P ętkowice na lata 2011-2020 
 

20 
 

W zakresie usuwania odpadów. Odpady komunalne po segregacji zostają 
wywożone do Zakładu Zagospodarowania Odpadów, „Eko dolina’’ w Łężycach. Regulamin 
gospodarki odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Wejherowo określają stosowne uchwały Rady Gminy Wejherowo. 
 
2.7 Infrastruktura społeczna  

Infrastruktura społeczna obejmuje usługi dla mieszkańców i osób przyjezdnych z 
zakresu administracji, łączności, bezpieczeństwa publicznego, oświaty i wychowania, 
ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i sportu oraz innych usług decydujących o 
jakości życia.  
Oświata i wychowanie.  W miejscowości Gowino jest Samorządowa Szkoła Podstawowa w 
Gowinie do której uczęszcza w zależności od roku od 115-130 dzieci.  Jest to jedna z 6 na 
terenie Gminy Wejherowo szkół podstawowych pełnych (I – VI). Natomiast po szkile 
podstawowej dzieci mogą uczęszczać do   Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie z 
klasami I - III.  Położenie gminy wokół Miasta Wejherowo oraz dogodny dojazd stwarzają dla 
młodzieży dobre warunki do kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych, jak 
również w zlokalizowanych w niewielkiej odległości ośrodkach akademickich.  We wszystkich 
szkołach łącznie naukę pobiera ok. 3 000 uczniów. Obszar gminy podzielony jest na 6 
obwodów szkolnych dla szkół podstawowych, natomiast dla gimnazjum obszar gminy jest 
jednym obwodem szkolnym. Na terenie gminy funkcjonuje jedna placówka wychowania 
przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe w Gościcinie. 
 
Placówki kulturalne.  Mieszkańcy Gowina  i Pętkowic mogą korzystać z funkcjonującej  
Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Labudy w Gościcinie, która posiada filię w Nowym 
Dworze Wejherowskim. Jest to prężnie działająca placówka posiadająca księgozbiór liczący 
około 30 tysięcy woluminów, który jest systematycznie uzupełniany.  
 
Zorganizowane grupy przedsi ęwzięć kulturalnych. Na terenie gminy corocznie odbywa 
się szereg imprez o charakterze kulturalnym, organizowanych przez szkoły i rady sołeckie, w 
tym między innymi  Festyn Kultury Kaszub w Gowinie. 
 
Ochrona zdrowia.  Mieszkańcy Gowina i Pętkowic w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
korzystają z usług świadczonych przez Ośrodek Zdrowia w Gościcinie. Bliskość Gminy 
Wejherowo do miasta Wejherowa powoduje, że społeczność gminy korzysta z  przychodni 
rejonowych położonych na terenie miasta Wejherowa. Między innymi są to publiczne 
przychodnie, 1 specjalistyczna oraz 1  rehabilitacyjna. 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 Gminy Wejherowo zlokalizowane są 
2 apteki, w Gościcinie i Bolszewie.  Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę wynosi 
8 789,5. 
 
Pomoc społeczna.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Wejherowie, 
mieści się na ul. Osiedle Przyjaźni 1b  i jest jednostką organizacyjną gminy, 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 rządowej przejęte przez gminę w drodze porozumienia jak i 
inne zadania przekazane do realizacji przez organy gminy. 
 
Mała infrastruktura rekreacyjna. Zdaniem mieszkańców konieczna jest  budowa placu 
zabaw w miejscowości Gowino.  Mógłby on powstać przy  Samorządowej Szkole 
Podstawowej w Gowinie. Po godzinach lekcyjnych plac byłby udostępniany dla rodzin z 
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dziećmi. W ramach wykonania zadania należy uzgodnić z dyrektorem dokładne 
umiejscowienie planowanego placu zabaw. Następnie wystąpić do Urzędu Gminy (występuje 
szkoła) o opracowanie koncepcji i złożenie dokumentów konkursowych do Kuratorium 
Oświaty. 
 
Mieszkańcy Gowina na przestrzeni lat 
 

 
Zakończenie roku szkolnego 1949-1950  Uczniowie i grono nauczycielskie 1967 

rok  

 

VII klasa i nauczyciele rok 1972  Wycieczka szkolna do Wilanowa 1980 rok  
 
Określenie podstawowych kierunków rozwojowych miejscowo ści Gowino i P ętkowice 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gowina i P ętkowic wskazuje na 
utrzymanie obecnej struktury u żytkowania i rozwoju wielofunkcyjnego. Obejmuje 
obszar rozwoju wielofunkcyjnego ograniczonego reżimem ochronnym otuliny TPK. Z uwagi 
na duże zainteresowanie gruntami pod rozwój zabudowy mieszkaniowej rezerwuje się 
znaczne obszary pod rozwój tej funkcji w nawiązaniu do istniejących układów osadniczych. 
Rozwój ten ma polegać na: 
- tworzeniu zespołów zabudowy mieszkaniowej o indywidualnym, kameralnym charakterze 
przystosowanym do cech miejsca (w zakresie przyrodniczym i kulturowym) w szczególności 
tworzyć należy zespoły zabudowy od 20 do 30 działek.  
Ze względu na istniejące silne trendy zaspakajania własnych potrzeb wypoczynkowych 
mieszkańców sąsiednich miast poprzez budowę domów letniskowych (raczej tzw. drugich 
domów"), wyznacza się na terenie obszary dla rozwoju tego typu mieszkalnictwa, co w 
zamierzeniu ma odciążyć od tego zjawiska przeinwestowane obszary TPK. Dla zachowania 
wysokich walorów krajobrazowych i rekreacyjnych obszaru preferuje się tworzenie małych, 
kameralnych zespołów zabudowy letniskowej do 15 działek, o wielkości działek minimum 
1500 m2. Dla obszarów tych warunkiem realizacji jest rozwiązanie efektywne problemów 
gospodarki wodno-ściekowej. 
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Jak już wspominano na omawianych obszarach funkcja rekreacyjna występuje w 
znacznie mniejszym natężeniu niż w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, jednak walory 
przyrodnicze dają potencjalnie duże warunki jej rozwoju. Lokalizacja rekreacji na aktualnych 
terenach rolniczych posiada perspektywy rozwoju. Może ona dotyczyć budowy infrastruktury 
obsługującej ruch turystyczny i rekreację. Duże możliwości rekreacyjne posiadają tereny 
leśne, gdzie przeważają siedliska boru świeżego i mieszanego świeżego, a miejscami lasu 
świeżego i mieszanego świeżego oraz drzewostany sosnowe. Preferowane tu formy 
wypoczynku to rekreacja piesza, rowerowa, pozyskanie runa leśnego z ekstensywnym 
zagospodarowaniem ograniczającym lokalizacje obiektów turystyki pobytowej (poza polami 
namiotowymi). Rozwój funkcji rekreacyjnej tego obszaru powinien sie wiązać z lokalizacja 
takich obiektów jak: 

• szlaki turystyki pieszej, w tym kwalifikowanej (trasy dydaktyczne, ścieżki zdrowia, 
trasy narciarstwa biegowego, trasy rowerowe), 

• miejsca postojowe, parkingowe i biwakowe, 
• punkty widokowe. 
Gowino zlokalizowane w otulinie TPK posiadają stosunkowo znaczne możliwości rozwoju 

przestrzennego, głównie na obszary gruntów rolnych o słabej produktywności z podłożem 
mineralnym.  

Eksploatacja kruszywa jest dopuszczona tylko w otulinie TPK, gdzie obecnie są 
udokumentowane i eksploatowane dwa złoża kruszywa naturalnego „Gowino I” o „Gowino 
II”. Eksploatacja tych złóż nie powinna odbywać sie na skale przemysłowa i powinna 
zaspokajać tylko lokalne potrzeby gminy Wejherowo, o czym stanowią przepisy 
Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego dotyczące zasad gospodarowania w otulinie TPK. 
Jednocześnie musza być ściśle przestrzegane zalecenia wynikające z wykonanych ocen 
oddziaływania na środowisko tych wyrobisk, a po zakończeniu ich eksploatacji teren 
wyrobisk powinien zostać pieczołowicie zrekultywowany. 

 Ponieważ, jak potwierdzają to specjalistyczne analizy  obszar gminy Wejcherowo jest 
predysponowany jest z punktu widzenia warunków przyrodniczych do wielofunkcyjnego 
rozwoju, jednak ze stosunkowo małą intensywnością zagospodarowania.  
Funkcja osadnicza – mieszkalnictwo. W zakresie funkcji osadniczo – mieszkaniowej dla 
Gowina i  Pętkowic należy  - utrzymać istniejące struktur zabudowy oraz rozwój terenów 
osiedleńczych przy preferowaniu zasady tworzenia struktur zwartych. Niezbędne tworzenie 
układów pełnowartościowych funkcjonalnie, tworzenie rezerw pod cele publiczne. Wyklucza 
się wycinkowe, gniazdowe układy zabudowy tworzone na zasadzie przypadkowości. Zasadą 
powinno być tworzenie zindywidualizowanych zespołów mieszkaniowych o odrębnym i 
zróżnicowanym wyrazie dostosowanym do cech miejsca i o dużej dyscyplinie wewnętrznej 
(w zespole). 
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3. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron  mi ejscowo ści  
 

Silne strony S łabe strony 
1.Duża liczba młodych osób w strukturze 

społecznej ludno ści  

2.Osiedlanie si ę dużej liczby młodych ludzi  

3.Duża liczba małych dzieci  

4.Duża liczba dost ępnych działek dla rozwoju 

przedsi ębiorczo ści  

5.Silny rozwój przedsi ębiorczo ści  

6.Dost ępna i dobrze zorganizowana 

infrastruktura sportowa (zespół piłki no żnej)  

7.Poło żenie - blisko ść do Wejherowa  

8. Zintegrowani  mieszka ńcy  –  silne wi ęzi 

społeczne  

9.Wysoka lesisto ść i naturalne dobre warunki 

dla rolnictwa (P ętkowice)  

1.Degradacja środowiska poprzez 

eksploatacje istniej ących żwirowni  

2.Dramatycznie zły stan dróg wewn ętrznych 

w sołectwie  

3.Brak miejsca spotka ń dla młodzie ży 

4.Brak przedszkola  

5.Słaba komunikacja z Wejherowem  

6. Dramatyczny stan  kanalizacji sanitarnej w 

miejscowo ści Pętkowice  

7.Brak otwartego dost ępu do obiektów 

użyteczno ści publicznej (sala OSP)  

 

Okazje/Szanse Zagro żenia 
2. Możliwo ść uzyskania środków finansowych 

z Unii Europejskiej na wspomaganie realizacji 

zaplanowanego rozwoju wsi  

3. Trend i moda na sp ędzanie lub 

zamieszkanie na wsi  

4. Moda na turystyk ę i rekreacje  wiejsk ą 

5.Możliwo ści oddolnego kreowania rozwoju 

wsi oraz jego finansowania  

6.Pozyskiwanie nowych mieszka ńców z 

rejonu Wejherowa i Gdyni, poprzez pozytywna  

promocj ę walorów mieszkalnych Gowina  

1.Ograniczanie lub  wstrzymanie osiedlania 

się rodzin z tzw. klasy średniej.  

2.Trudno dost ępne kredyty na rozwój i 

budownictwo  

3.Wzrost konkurencyjno ści miast pod 

wzgl ędem rynku pracy i jako ści życia  

4.Recesja gospodarcza w kraju i Europie  

5.Duża konkurencja w ubieganiu si ę o środki 

finansowe w gminie i kraju  

6.Brak wystarczaj ących środków własnych 

na poziomie wsi, na inicjatywy społeczne 

wewnątrz wsi  

7.Konkurencyjno ść sąsiednich miejscowo ści  
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Podsumowanie sytuacji rozwojowej  

Podjąć działania, które ograniczą degradacje środowiska poprzez eksploatacje istniejących 

żwirowni. Poprawić w ramach istniejących możliwości dramatyczny stan dróg w 

miejscowościach objętych planem, w tym w szczególności poprawić stan  kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Pętkowice. W kontekście społecznym zorganizować i 

zagospodarować miejsce spotkań dla młodzieży i poprawić komunikacje z Wejherowem, 

oraz udrożnić dostęp do obiektów użyteczności publicznej (sala OSP w Gowinie).  

Wzmocni ć  warunki  dla osiedlanie się dużej liczby młodych ludzi w miejscowościach 

Gowino i Pętkowice. Wykorzystać i dobrze zagospodarować dużą liczbę dostępnych działek 

dla rozwoju przedsiębiorczości. Poprawić dostęp do dobrze zorganizowanej infrastruktury 

sportowej (zorganizować zespół piłki nożnej). Lepiej wykorzysta ć naturalne położenie, 

bliskość do Wejherowa i Aglomeracji Trójmiasta. Wykorzystać  możliwość uzyskania 

środków finansowych z Unii Europejskiej na wspomaganie realizacji zaplanowanego rozwoju 

wsi. Dobrze zagospodarować trend i modę na spędzanie lub zamieszkanie na wsi, turystykę 

i rekreacje  wiejską. 
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4. Priorytety i cele szczegółowe wraz z wykazem  za dań inwestycyjnych lub 
przedsi ęwzięć  Planu Odnowy Miejscowo ści    
 

Priorytet 1.  
Poprawa infrastruktury  

 Cel szczegółowy 
1: 

 Cel szczegółowy 2:   Cel szczegółowy 3:  

 Budowa, 
przebudowa, 
unowocze śnienie 
infrastruktury 
drogowe,  
sanitarnej, 
melioracyjnej (G)  

 Rozbudowa, budowa, 
modernizacja małej 
infrastruktury 
turystycznej, 
rekreacyjnej, sportowej  

 Utworzenie infrastruktury 
społecznej  
 
 
 
 

Lp.  Zadania 
inwestycyjnych  
lub 
przedsi ęwzięcia  

Lp.  Zadania 
inwestycyjnych  
lub przedsi ęwzięcia  

Lp.  Zadania inwestycyjnych  
lub przedsi ęwzięcia  ()  

1. Przedsi ęwzięcia 
drogowe (np. 
odnowa dróg 
gminnych, ulicy 
Jeziornej i 
Gościęcińskiej) 
(G) 

 
 
 
1. 

Odnowa kapliczek 
przydro żnych (S)  

 
 
 

1. 
Budowa sceny wraz z mini 
parkiem (G, S)  

2. Przedsi ęwzięcia 
kanalizacyjne (G)  

 
2. 

Budowa lub 
modernizacja 
chodników  (G, S)  

2. Budowa miejsca rekreacji 
przy Samorz ądowej Szkole 
Podstawowej w Gowinie 
(G, S, K) 

3. Budowa 
oczyszczalni 
ścieków w 
Pętkowicach (G, 
IP, S) 

3. Budowa ścieżek 
rowerowych na trasie 
Gowino i P ętkowice (G, 
S) 

3. Budowa kolektorów 
słonecznych – 
(alternatywne źródła 
ciepła) (S)  

  4. Budowa i oznakowanie 
szlaków turystycznych 
(np. Nordic Walking, 
rowerowych i konnych) 
(G, S) 

4. 

Modernizacja świetlicy 
przy OSP Gowino (G, S)  

  5. Budowa stref 
rekreacyjno-
sportowych  (G, S, K)  

5. Kompleksowe 
zagospodarowanie 
centrum miejscowo ści  (G, 
S) 

    6. Kształtowanie wizerunku i 
estetyki wsi (G, S)  

    7 Modernizacja p ętli 
autobusowej przy ul. 
Brzozowej (G, K)  

    8. Upowszechnienie dost ępu 
do Internetu (G, S)  

 
 
 
 

G – zadanie gminne    
IP – zadanie inwestora prywatnego lub innej jednostki 
S – zadanie stowarzyszenia/grupy odnowy 
K – zadanie rozpisane na karcie 
 



Plan Odnowy Miejscowo ści Gowino i P ętkowice na lata 2011-2020 
 

26 
 

Priorytet 2.  
Zrównowa żony rozwój miejscowo ści  

 Cel szczegółowy 1:   Cel szczegółowy 2:  
 Tworzenie lub  rozwój działalno ści 

gospodarczej mieszka ńców w 
szczególno ści usług  

 Ochrona przyrody i środowiska 
naturalnego  

Lp.  Zadania inwestycyjnych  
 lub przedsi ęwzięcia  
 

Lp.  Zadania inwestycyjnych  
lub przedsi ęwzięcia  

1. Tablice informacyjne (S)  1. Zabezpieczenie i oznakowanie 
pomników przyrody (G, S)  

2. 
Opracowanie folderu o 
miejscowo ści (S)  

2. Zachowanie i zabezpieczenie 
obszarów obj ętych szczególnymi 
formami ochrony przyrody (S)  

3. Opracowanie kampanii 
promocyjnej miejscowo ści  (S)  

3. Przedsi ęwzięcia melioracyjne (G, S)  

 
 

Priorytet 3.  
Wzmocnienie aktywno ści mieszka ńców  

 Cel szczegółowy 1:   Cel szczegółowy 2:  
  Zagospodarowanie  czasu wolnego 

mieszka ńców  
 Tworzenie działa ń 

integruj ących mieszka ńców  
Lp.  Zadania inwestycyjnych  

lub przedsi ęwzięcia  
Lp.  Zadania inwestycyjnych  

lub przedsi ęwzięcia  
1. 
 
 

Zagospodarowanie wolnego czasu 
dla dzieci i młodzie ży (S) 

1. Kursy dla mieszka ńców 
(komputerowy, haft, 
językowe, regionalny) (S)  

2. 
 

 
 
 

 

Utworzenie klubu seniora - 
dofinansowanie akcji 
organizowanych na rzecz 
społeczno ści sołectwa przez kluby 
seniora (S)  

2. 
 
 
 
 

 
 

Lokalne inicjatywy 
mieszka ńców i Rady 
Sołeckiej (uroczysto ści, 
spotkania i imprezy 
integracyjne): (S)  
(dożynki, majówki, 
okoliczno ściowe imprezy 
świąteczne, dzie ń dziecka  

3. Lokalne inicjatywy organizowane 
przez  uczniowskie kluby sportowe 
(S) 

3. Lokalne inicjatywy 
organizowane przez koło 
gospody ń wiejskich (S)  

  4. Lokalne inicjatywy 
organizowane przez 
Ochotnicz ą Straż Pożarną (S) 

  5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspieranie innych inicjatyw 
integracyjnych na rzecz 
mieszka ńców sołectwa, 
prowadzonych i 
podejmowanych przez 
organizacje działaj ące na 
terenie sołectwa (S)  

G – zadanie gminne   
IP – zadanie inwestora prywatnego 
lub innej jednostki 
S – zadanie stowarzyszenia/grupy 
odnowy 
K – zadanie rozpisane na karcie 
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4.1 Karty zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść lokaln ą w okresie 
realizacji Planu Odnowy Miejscowo ści  
 
Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących społeczność 
lokalną  
 
1. Nazwa zadania 

inwestycyjnego lub 
przedsi ęwzięcia 
aktywizuj ące społeczno ść 
lokaln ą 

Modernizacja p ętli autobusowej przy ul. 
Brzozowej 

Zadanie 
Gminy 

2. Priorytet: Poprawa infrastruktury 
3. Cel szczegółowy: Utworzenie infrastruktury społecznej dla sołectwa Gowino 
4. Cel planowanego zadania: Poprawa funkcjonowania transportu publicznego 
5. Przykładowe przeznaczenie: Stan obecny: Pętla autobusowa przy ul. Brzozowej jest ważnym 

punktem przesiadkowym dla mieszkańców Gowina 
korzystających z transportu publicznego. Na dzień dzisiejszy 
miejsce to jest zdewastowane i nie posiada wiaty autobusowej. 
Przy pętli znajduje się wykonany częściowo krótki odcinek 
chodnika. Brak jest nasadzonej zieleni która podnosiłaby estetykę 
tego miejsca. Nawierzchnia po której poruszają się autobusy 
składa się częściowo z umocnionego gruntu lub zużytych płyt 
IOMB. 
W ramach odnowienia tego miejsca i wykonania zadania należy 
wykonać następujące prace: 
- zakupić materiały siewne i nasadzić zieleń (krzewy, trawy) w 
części środkowej pętli 
- zakupić wiatę autobusową bez szyb z ławka dla 6 osób 
- wykonać jedna latarnię 
- wykonać chodnik (dobudować do już istniejącego) od wiaty 
autobusowej w kierunku ul. Brzozowej i Wejherowskiej 

6. Harmonogram realizacji: • planowany rok i miesiąc rozpoczęcie zadania: 2013 
marzec 

• miesiąc zakończenia zadania: 2013 lipiec 
7. Kwota końcowa i wskazanie 

źródła jej pozyskania 
koszt : 73.800,00 zł 
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.Oś Priorytetowa 
4. LEADER – RYBY. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W ramach 
konkursu z dostępnych zakresów:  
1.Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa. 
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 
(PROW) 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
3.4 Odnowa i rozwój wsi 
Oś 4 - Leader 
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (3.4 - Odnowa i rozwój 
wsi) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013 (RPO)OŚ PRIORYTETOWA 9 
Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie 
Fundusze Gminne: Fundusz Sołecki, Konkursy ogłaszane przez 
UG Wejherowo 

 
 
 
 



Plan Odnowy Miejscowo ści Gowino i P ętkowice na lata 2011-2020 
 

28 
 

Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących społeczność 
lokalną  
 
1. Nazwa zadania 

inwestycyjnego lub 
przedsi ęwzięcia 
aktywizuj ące 
społeczno ść lokaln ą 

Budowa stref rekreacyjno-
sportowych 

Zadanie 
Stowarzyszenia  

Zadanie 
Gminy 

2. Priorytet: Poprawa infrastruktury 
3. Cel szczegółowy: Utworzenie infrastruktury społecznej dla sołectwa Gowino 
4. Cel planowanego 

zadania: 
Stworzenie miejsca placu zabaw dla dzieci 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

Celem zadania jest stworzenie przy Samorządowej Szkole 
Podstawowej w Gowinie placu zabaw z którego będą mogli 
korzystać podczas zajęć szkolnych uczniowie. Po godzinach 
lekcyjnych plac byłby udostępniany dla rodzin z dziećmi. W ramach 
wykonania zadania należy uzgodnić z dyrektorem dokładne 
umiejscowienie planowanego placu zabaw. Następnie wystąpić do 
Urzędu Gminy (występuje szkoła) o opracowanie koncepcji i złożenie 
dokumentów konkursowych. 
Plac zabaw powinien posiadać: linarium, zjeżdżalnie, huśtawki 
sprężynowe, karuzele, profesjonalną nawierzchnię syntetyczną, 
ogrodzenie, tablica informacyjna, kosz na śmieci, pajęczak, 
monitoring, 2 latarnie. 

6. Harmonogram realizacji: • planowany rok i miesiąc rozpoczęcie zadania: 2012 kwiecień 
• miesiąc zakończenia zadania: czerwiec 

7. Kwota końcowa i 
wskazanie źródła jej 
pozyskania 

koszt brutto: 147.600,00 zł 
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.Oś Priorytetowa 4. 
LEADER – RYBY. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W ramach 
konkursu z dostępnych zakresów: 
1.Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa. 
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
3.4 Odnowa i rozwój wsi 
Oś 4 - Leader 
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (3.4 - Odnowa i rozwój 
wsi) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 
2007-2013 (RPO)OŚ PRIORYTETOWA 9 
Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie 
Fundusze Gminne: 
Fundusz Sołecki 
Konkursy ogłaszane przez UG Wejherowo 
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Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących społeczność 
lokalną  
1. Nazwa zadania 

inwestycyjnego lub 
przedsi ęwzięcia 
aktywizuj ące społeczno ść 
lokaln ą 

Budowa miejsca rekreacji przy Samorz ądowej 
Szkole Podstawowej w Gowinie 

Zadanie 
Gminy 

2. Priorytet: Poprawa infrastruktury 
3. Cel szczegółowy: Utworzenie infrastruktury społecznej dla sołectwa Gowino 
4. Cel planowanego zadania: Stworzenie miejsca rekreacji dla aktywnego wypoczynku 

mieszkańców Gowina 
5. Przykładowe 

przeznaczenie: 
Celem zadania jest stworzenie przy Samorządowej Szkole 
Podstawowej w Gowinie profesjonalnego miejsca do rekreacji dla 
mieszkańców Gowina. Obecnie Gowino nie posiada miejsca do 
integracji dla mieszkańców. Każda osoba organizuje sobie 
wypoczynek lub spędzanie wolnego czasu poza miejscowością. 
Prowadzi to do osłabienia więzi społecznych i przyczynia się do 
braku współdziałania mieszkańców jako całości. W ramach 
wykonania zadania należy uzgodnić z dyrektorem dokładne 
umiejscowienie planowanego miejsca do rekreacji, tak aby 
inwestycja nie kolidowała z innymi zaplanowanymi 
przedsięwzięciami. Następnie należy skonfrontować zamierzenia 
z Miejscowym Planem Zagospodarowanie przestrzennego dla 
miejscowości Gowino. 
Planowane miejsce do rekreacji powinno posiadać: 
- profesjonalną siłownie fitness pod chmurką 
- małe boisko do koszyków (do „streetballa”) z nawierzchnia 
syntetyczna 
- 6 estetycznych ławek z oparciem 
- kosz na śmieci 
- 4 latarnie, monitoring, ogrodzenie i tablice informacyjną 

6. Harmonogram realizacji: • planowany rok i miesiąc rozpoczęcie zadania: 2012 
kwiecień 

• miesiąc zakończenia zadania: sierpień 
7. Kwota końcowa i wskazanie 

źródła jej pozyskania 
koszt brutto: 184.500,00 zł 
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.Oś Priorytetowa 
4. LEADER – RYBY. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W ramach 
konkursu z dostępnych zakresów:  
1.Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa. 
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
3.4 Odnowa i rozwój wsi 
Oś 4 – Leader 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (3.4 - 
Odnowa i rozwój wsi) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013 (RPO)OŚ PRIORYTETOWA 9 
Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie Fundusze Gminne: 
Fundusz Sołecki 
Konkursy ogłaszane przez UG Wejherowo 
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5. Harmonogram wdra żania Planu Odnowy Miejscowo ści  
 

Okres realizacji  
Wyszczególnienie  

2011 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Priorytet 1. Poprawa infrastruktury 

Cel szczegółowy 1: Budowa, przebudowa, unowocze śnienie infrastruktury drogowe,  sanitarnej, meliora cyjnej  

Zadania inwestycyjnych lub przedsi ęwzięcia:  

1. 
Przedsięwzięcia drogowe (np. odnowa dróg gminnych, ulicy Jeziornej i 
Gościęcińskiej) (G)          

2. 
Przedsięwzięcia kanalizacyjne (G) 

         

3. 
Budowa oczyszczalni ścieków w Pętkowicach (G, IP, S) 

         

Cel szczegółowy 2: Rozbudowa, budowa, modernizacja małej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sp ortowej  

Zadania inwestycyjnych lub przedsi ęwzięcia:  

1. Odnowa kapliczek przydrożnych (S)          

2. Budowa lub modernizacja chodników  (G, S)          

3. Budowa ścieżek rowerowych na trasie Gowino i Pętkowice (G, S)          

4. Budowa i oznakowanie szlaków turystycznych (np. Nordic Walking, 
rowerowych i konnych) (G, S)          
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5. Budowa stref rekreacyjno-sportowych  (G, S, K)          

Cel szczegółowy 3: Utworzenie infrastruktury społec znej  

Zadania inwestycyjnych lub przedsi ęwzięcia:  

1. Budowa sceny wraz z mini parkiem (G, S)          

2. Budowa miejsca rekreacji przy Samorządowej Szkole Podstawowej w 
Gowinie (G, S, K)          

3. Budowa kolektorów słonecznych – (alternatywne źródła ciepła) (S)          

4. Modernizacja świetlicy przy OSP Gowino (G, S)          

5. Kompleksowe zagospodarowanie centrum miejscowości  (G, S)          

6. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (G, S)          

7. Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Brzozowej (G, K)          

8. Upowszechnienie dostępu do Internetu (G, S)          

Priorytet 2. Zrównowa żony rozwój miejscowo ści  
 

Cel szczegółowy 1: Tworzenie lub  rozwój działalno ści gospodarczej mieszka ńców w szczególno ści usług  

Zadania inwestycyjnych lub przedsi ęwzięcia:  

1. Tablice informacyjne (S)          
2. Opracowanie folderu o miejscowości (S)          
3. Opracowanie kampanii promocyjnej miejscowości  (S)          

Cel szczegółowy 2: Ochrona przyrody i środowiska naturalnego 
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Zadania inwestycyjnych lub przedsi ęwzięcia:  

1. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody (G, S)          

2. Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami 
ochrony przyrody (S)          

3. Przedsięwzięcia melioracyjne (G, S)          
Priorytet 3. Wzmocnienie aktywno ści mieszka ńców  

Cel szczegółowy 1: Zagospodarowanie  czasu wolnego mieszka ńców  

Zadania inwestycyjnych lub przedsi ęwzięcia:  

1. Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (S)          

2. Utworzenie klubu seniora - dofinansowanie akcji organizowanych na 
rzecz społeczności sołectwa przez kluby seniora (S)          

3. Lokalne inicjatywy organizowane przez  uczniowskie kluby sportowe (S)          

Cel szczegółowy 2: Tworzenie działa ń integruj ących mieszka ńców  

Zadania inwestycyjnych lub przedsi ęwzięcia:  

1. 
Kursy dla mieszkańców (komputerowy, haft, językowe, regionalny) (S) 

         

2. 
Lokalne inicjatywy mieszkańców i Rady Sołeckiej (uroczystości, 
spotkania i imprezy integracyjne): (S) 
(dożynki, majówki, okolicznościowe imprezy świąteczne, dzień dziecka 

         

3. 
Lokalne inicjatywy organizowane przez koło gospodyń wiejskich (S) 

         

4. 
Lokalne inicjatywy organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną (S) 

         

5. 
Wspieranie innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców 
sołectwa, prowadzonych i podejmowanych przez organizacje działające 
na terenie sołectwa. (S) 
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Opis do harmonogramu wdra żania „Planu Odnowy Miejscowo ści Gowino i P ętkowice 
na lata 2011-2020”. 

W tej części opracowania przedstawiono harmonogram czasowy wdrażania „Planu 
Odnowy Miejscowości Gowino i Pętkowice na lata 2011-2020”. Dotyczy on wcześniej 
przedstawionych w rozdziale 4 priorytetów i celów szczegółowych planu odnowy wraz z 
wykazem zadań inwestycyjnych lub przedsięwzięć Planu Odnowy Miejscowości, 
przewidzianych do realizacji w okresie od  2011 do 2020 roku.    

W  omawianym rozdziale  przedstawiono trzy priorytety dla rozwoju miejscowości Gowino 
i Pętkowice. Każdy z priorytetów ma przyporządkowane cele szczegółowe, w ramach 
każdego celu zostały przyporządkowane zadania lub przedsięwzięcia. Opis wybranych 
zadań lub przedsięwzięć przedstawiono w formie KARTY. Prezentowana karta (patrz 
rozdział 4.1 karty zadań….) 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. Informacje o kosztach zadania przedstawiono w wstępnym planie finansowym 
zawartym w rozdziale 6. 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 Gowino i 
Pętkowice. Mieszkańcy mają pełną świadomość, że nie wszystkie zadania w krótkim 
horyzoncie czasowym mogą zostać zrealizowane. Dlatego przedstawiony w powyższym 
punkcie harmonogram czasowy 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, Wieloletniego Planu Finansowego (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 
krótka charakterystyka 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 Gowino i 
Pętkowice w latach 2011-2020”,  w ramach dostępnych środków i podejmowanych uchwał o 
ich realizacji przez mieszkańców i Radę Sołecką. 
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6. Podstawowe informacje o finansowaniu  Planu Odno wy Miejscowo ści  (projekt  
bud żetu) 
 
Wyszczególnienie  Szacunkowy koszt 

wybranych zadań lub 
przedsięwzięć 
integrujących 

mieszkańców (w zł) 
Priorytet 1. Poprawa infrastruktury  

Cel szczegółowy 1: Budowa, przebudowa, unowocześnienie 
infrastruktury drogowe,  sanitarnej, melioracyjnej 

 

Zadania inwestycyjnych lub przedsięwzięcia:  

1. Przedsięwzięcia drogowe (np. odnowa dróg gminnych, ulicy 
Jeziornej i Gościęcińskiej) (G) 

* 

2. Przedsięwzięcia kanalizacyjne (G) * 
3. Budowa oczyszczalni ścieków w Pętkowicach (G, IP, S) * 
Cel szczegółowy 2: Rozbudowa, budowa, modernizacja małej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej 

 

Zadania inwestycyjnych lub przedsięwzięcia:  

1. Odnowa kapliczek przydrożnych (S) * 
2. Budowa lub modernizacja chodników  (G, S) * 

3. Budowa ścieżek rowerowych na trasie Gowino i Pętkowice 
(G, S) 

* 

4. Budowa i oznakowanie szlaków turystycznych (np. Nordic 
Walking, rowerowych i konnych) (G, S) 

* 

5. Budowa stref rekreacyjno-sportowych  (G, S, K) 147.600 
Cel szczegółowy 3: Utworzenie infrastruktury społecznej  

Zadania inwestycyjnych lub przedsięwzięcia:  

1. Budowa sceny wraz z mini parkiem (G, S) 30.000 
2. Budowa miejsca rekreacji przy Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Gowinie (G, S, K) 
184.500 

3. Budowa kolektorów słonecznych – (alternatywne źródła 
ciepła) (S) 

* 

4. Modernizacja świetlicy przy OSP Gowino (G, S) * 
5. Kompleksowe zagospodarowanie centrum miejscowości  (G, 

S) 
* 

6. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (G, S) * 
7. Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Brzozowej (G, K) 73.800 
8. Upowszechnienie dostępu do Internetu (G, S) * 
Priorytet 2. Zrównoważony rozwój miejscowości  
Cel szczegółowy 1: Tworzenie lub  rozwój działalności 
gospodarczej mieszkańców w szczególności usług 

 

Zadania inwestycyjnych lub przedsięwzięcia:  

1. Tablice informacyjne (S) 1.000 
2. Opracowanie folderu o miejscowości (S) 500 
3. Opracowanie kampanii promocyjnej miejscowości  (S) 1.000 
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Cel szczegółowy 2: Ochrona przyrody i środowiska naturalnego  

Zadania inwestycyjnych lub przedsięwzięcia:  

1. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody (G, S) 2.000 
2. Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych 

szczególnymi formami ochrony przyrody (S) 
3.000 

3. Przedsięwzięcia melioracyjne (G, S) * 
Priorytet 3. Wzmocnienie aktywności mieszkańców  
Cel szczegółowy 1: Zagospodarowanie  czasu wolnego 
mieszkańców 

 

Zadania inwestycyjnych lub przedsięwzięcia:  

1. Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (S) 5.000 
2. Utworzenie klubu seniora - dofinansowanie akcji 

organizowanych na rzecz społeczności sołectwa przez kluby 
seniora (S) 

1.000 

3. Lokalne inicjatywy organizowane przez  uczniowskie kluby 
sportowe (S) 

5.000 

Cel szczegółowy 2: Tworzenie działań integrujących mieszkańców  

Zadania inwestycyjnych lub przedsięwzięcia:  

1. Kursy dla mieszkańców (komputerowy, haft, językowe, 
regionalny) (S) 

1.000 

2. Lokalne inicjatywy mieszkańców i Rady Sołeckiej 
(uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne): (S) 
(dożynki, majówki, okolicznościowe imprezy świąteczne, 
dzień dziecka 

5.000 

3. Lokalne inicjatywy organizowane przez koło gospodyń 
wiejskich (S) 

1.500 

4. Lokalne inicjatywy organizowane przez Ochotniczą Straż 
Pożarną (S) 

2.000 

5. Wspieranie innych inicjatyw integracyjnych na rzecz 
mieszkańców sołectwa, prowadzonych i podejmowanych 
przez organizacje działające na terenie sołectwa. (S) 

1.000 

 
G – zadanie gminne; K – zadanie rozpisane na karcie; S – zadanie stowarzyszenia/sołectwa;  
IP- zadanie inwestora prywatnego 
 
*Finansowanie uzależnione jest od możliwości finansowych gminy oraz uzgodnień w ramach 
Wieloletniego Planu Finansowego (WPF) przyjętej przez Radę Gminy
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Opis do harmonogramu finansowego wdra żania „Planu Odnowy Miejscowo ści Gowino 
i Pętkowice na lata 2011-2020”. 

Harmonogram finansowy wdrażania „Planu Odnowy Miejscowości Gowino i 
Pętkowice na lata 2011-2020 wskazuje możliwe szacunkowe kwoty realizacji wybranych 
zadań lub przedsięwzięć. Kwoty te są do pozyskania z różnych źródeł przy wsparciu budżetu 
gminy Wejherowo.  

Do głównych sposobów finansowego zabezpieczających możliwość realizacji zadań  
zaliczamy: 

1. fundusz sołecki  

2. kwot  przydzielonych w ramach wieloletniej prognozy finansowej (WPF)  

3. środków pozyskiwanych przez Urząd Gminy z Funduszy Strukturalnych Unii 
Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, oraz  kolejnym okresie na 
lata 2014-2020 

4. utworzenie i rejestrację stowarzyszenia rozwoju miejscowości 

5. konkursy ogłaszane przez Urząd Gminy na realizację zadań lub usługi 
publiczne w ramach rocznych programów współpracy  

1.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.  Poniżej, podano przykładową listę zadań możliwych do realizacji w ramach 
środków dostępnych z funduszu sołeckiego. Może być ona pomocna mieszkańcom przy 
planowaniu wydatków w funduszu sołeckiego w kolejnych latach realizacji planu odnowy 
miejscowości.  
 
Przykładowa lista zada ń możliwych do zrealizowania w ramach środków dost ępnych z 

funduszu sołeckiego 
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi 
• nasadzenia drzew i krzewów oraz piel ęgnacja zieleni i terenów u żyteczno ści 
publicznej w sołectwie, 
• zakup i monta ż koszy na śmieci, pojemników na zu żyte baterie itp., 
• zakładanie trawników, oczek wodnych, skalników, 
• ustawianie tablic informacyjnych, promocyjnych, s pecjalnych drogowskazów 
i innych elementów małej architektury, 
• malowanie niewielkich obiektów nale żących do gminy. 
Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa 
• monta ż ławek, urz ądzanie placów spotka ń, gier i zabaw, zakup namiotów i 
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krzeseł, urz ądzanie miejsc do ognisk i grillowania, 
• budowa, remont i urz ądzenie boisk np. małych boisk przy świetlicach, 
• budowa scen i zadasze ń dla organizacji wyst ępów artystycznych, 
• zakup urz ądzeń poprawiaj ących infrastruktur ę sportow ą, 
• zakup wyposa żenia i urz ądzanie placów zabaw dla dzieci, 
• budowa k ąpielisk np. fragmenty pla ż, boiska do piłki „pla żowej”, 
• zakupy wyposa żenia świetlic wiejskich, klubów i sołeckich obiektów 
sportowych, zakupy sprz ętu komputerowego i audio ‐video. 
Infrastruktura komunalna sołectwa 
• budowa i remont niewielkich odcinków dróg gminnyc h i chodników np. 
brakuj ące, małe odcinki chodników prowadz ące do świetlicy, 
• utrzymanie dróg i chodników oraz wykonywanie drob nych remontów, 
• budowa punktów o świetleniowych dróg i placów publicznych np. o świetlenie 
placu zabaw, altany czy spacernika, 
• renowacja obiektów o charakterze zabytkowym, kapl iczek, krzy ży itp. 
Uroczysto ści, spotkania i imprezy integracyjne 
• organizacja imprez takich jak do żynki, majówki i ró żnego rodzaju święta np. 
ziemniaka, kukurydzy, kapusty ‐ dla mieszka ńców sołectwa, 
• organizacja imprez kulturalno – sportowych np. ob ejmuj ących rywalizacj ę 
między dzie ćmi a dorosłymi, konkursy dla rodzin itp., 
• wspieranie innych inicjatyw integracyjnych na rze cz mieszka ńców sołectwa, 
prowadzonych przez organizacje działaj ące na jego terenie. 
Edukacja, kultura, sport 
• dofinansowywanie do projektów realizowanych przez  organizacje wiejskie i 
działaj ące na rzecz środowiska wiejskiego, a finansowane ze źródeł 
zewnętrznych np. unijnych, 
• organizacja szkole ń dla mieszka ńców wsi zgodnie z ich potrzebami, 
• wspieranie inicjatywy kulturalnych i sportowych n a rzecz lokalnego 
środowiska prowadzonych przez placówki o światowe, np. zakupy nagród 
rzeczowych i sprz ętu, dla dzieci i młodzie ży, 
• prowadzenie akcji edukacyjnych w śród mieszka ńców sołectwa dotycz ących 
ekologii, 
• prowadzenie sołeckich konkursów dotycz ących poprawy poziomu 
estetycznego wsi, 
• dofinansowanie akcji organizowanych na rzecz społ eczności sołectwa przez 
kluby seniora, lokalne i uczniowskie kluby sportowe , koła gospody ń wiejskich, 
ochotnicze stra że pożarne i inne stowarzyszenia, 
• dofinansowanie działalno ści zespołów folklorystycznych i innych 
kultywuj ących lokalne tradycje i obyczaje. 
Działania promocyjne 
• prowadzenie akcji promuj ących gmin ę i sołectwo oraz ich walory i zasoby 
lokalne, 
• opracowanie i wydanie folderu lub broszury inform ującej o zabytkach, 
produktach lokalnych, ciekawych miejscach, szlakach , ofercie turystycznej itd. 
 
 
2.Wieloletni Plan Finansowy (WPF)  
Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. wprowadza Wieloletnie Plany 
Finansowe (WPF), jest to  nowy mechanizm zarządzania finansami gminy, który ma ulepszyć 
racjonalność gospodarowania środkami publicznymi.  
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W ramach Wieloletniego Planu Finansowego dla gminy Wejherowo poniżej 
przedstawiono możliwość realizacji wybranych zadań do roku 2013: 
 
Budowa o świetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo 
Utwardzenie i naprawa nawierzchni dróg gruntowych 
Budowa infrastruktury - wnioski mieszka ńców 
Budowa chodników, parkingów, zakupy wiat autobusowy ch itp.. 
Place zabaw dla dzieci, świetlice środowiskowe, boiska sportowe 
Turystyczny Szlak Północnych Kaszub 
Zakup sprz ętu informatycznego 
Zakup samochodów ga śniczych, wyposa żenia i budowa remiz oraz 
systemów ostrzegania 
 
Źródła Finansowania dla wyżej wymienionych zadań w ramach wieloletniego planu 
finansowego dla gminy wiejskiej Wejherowo pochodzą z : 

• środków UE – Sektorowe Programy Operacyjne, finansowane m. in. z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach EOG 

• budżetów publicznych - środki Budżetu Samorządu Wojewódzkiego, środki z Budżetu 
Powiatu , Skarb Państwa ( Wojewoda, Ministerstwo), środki prywatne 

• funduszów celowych, m. in. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

• Innych dostępnych środków  i  środków jednostek realizujących zadanie  
 
3. Środki pozyskiwane przez Urz ąd Gminy z Funduszy Strukturalnych Unii 
Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, i k olejnym okresie na lata 2014-
2020 
 
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. 
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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.  
 
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 dla realizacji różnych celów 
związanych z rozwojem swojej wsi. Utworzenie Stowarzyszenia może być bardzo pomocna 
przy ubieganiu się o środki na realizację planu odnowy miejscowości.  
 
 
Podstawa prawna dla utworzenia stowarzyszenia:  
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 Uradem 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 samorządu 
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(dostępne za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej po wpisaniu zaznaczonej treści)
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7.  Opis i charakterystyk ę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszka ńców, sprzyjaj ących nawi ązywaniu funkcjonalno – przestrzenne. 
 
Budowa placu zabaw przy szkole  
Celem jest stworzenie przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Gowinie placu zabaw z 
którego będą mogli korzystać podczas zajęć szkolnych uczniowie. Po godzinach lekcyjnych 
plac byłby udostępniany dla rodzin z dziećmi. W ramach wykonania zadania należy uzgodnić 
z dyrektorem dokładne umiejscowienie planowanego placu zabaw.  
 
Budowa miejsca rekreacji przy szkole  
Ważne dla mieszkańców jest stworzenie przy Samorządowej Szkole Podstawowej w 
Gowinie profesjonalnego miejsca do rekreacji dla mieszkańców Gowina. Obecnie Gowino 
nie posiada miejsca do integracji dla mieszkańców. Każda osoba organizuje sobie 
wypoczynek lub spędzanie wolnego czasu poza miejscowością. Prowadzi to do osłabienia 
więzi społecznych i przyczynia się do braku współdziałania mieszkańców jako całości.  
 
Modernizacja p ętli autobusowej ko ńczącej bieg autobusu linii nr 12 (MZK) przy ul. 
Brzozowej  

Pętla autobusowa przy ul. Brzozowej jest ważnym punktem przesiadkowym dla 
mieszkańców Gowina korzystających z transportu publicznego. Na dzień dzisiejszy miejsce 
to jest zdewastowane i nie posiada wiaty autobusowej. Przy pętli znajduje się wykonany 
częściowo krótki odcinek chodnika. Brak jest nasadzonej zieleni, która podnosiłaby estetykę 
tego miejsca.  
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8. 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. Na poziomie Unii Europejskiej 
najważniejszymi dokumentami rozwoju społeczno-gospodarczego są: 

• Europa 2020 
• Strategia Lizbońska, 
• Dokumenty Programowe dotyczące Funduszy Strukturalnych, 
• Dokumenty Programowe Wspólnej Polityki Rolnej, 
• Dokumenty Programowe Wspólnej Polityki Rybackiej. 

Cele i priorytety Strategii Rozwoju Kraju odpowiadają Strategii Lizbońskiej. Priorytetowe 
znaczenie w realizacji ww. strategii nadano zagadnieniom: 

1. Ludność i przedsiębiorczość, 
2. Rynek pracy, 
3. Rozwój gospodarczy, 
4. Kultura, 
5. Infrastruktura, 
6. Zróżnicowanie regionalne. 

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. 
W ramach osi 4 Leader realizowane będą działania przewidziane do realizacji w ramach osi 
3, tj.: 
17) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
18) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  
20) Odnowa i rozwój wsi; 
a w ramach osi 4: 
21) wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 
22) wdrażanie projektów współpracy, 
23) funkcjonowanie lokalnej grupy działania. 
- Małe projekty 
(Gmina Wejherowo uczestniczy w realizacji Programu LEADER przez partnerstwo w LGD 
„Kaszubska Droga”). 

• Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, Gda ńsk, lipiec 2005 r. 
(Uchwała nr 587/XXXV/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2005 r.). 
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Wizja województwa pomorskiego w roku 2020: 
„Województwo pomorskie 2020 roku to znaczący partner w Regionie Morza Bałtyckiego – 
region czystego środowiska, wysokiej jakości życia, rozwoju opartego na wiedzy, 
umiejętnościach, aktywności i otwartości mieszkańców, silnej i zróżnicowanej gospodarki, 
partnerskiej współpracy, atrakcyjnej i spójnej przestrzeni, a także kultywowania 
wielokulturowego dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnościowych”. 
Strategia obejmuje 14 celów strategicznych ujętych w ramach 3 priorytetów: 
1. Konkurencyjność, 
2. Spójność, 
3. Dostępność. 
Cele strategiczne są doprecyzowane przez opis kierunków działań przypisanych do każdego 
z celów. Plan odnowy miejscowości realizuje w szczególności cele związane z rozwojem 
społeczeństwa obywatelskiego, kształtowaniem procesów społecznych dla poprawy jakości 
życia, lepszym dostępem do infrastruktury społecznej na obszarach strukturalnie słabych. 

• Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 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 Lokalnej Strategii Rozwoju opraco waną przez Lokaln ą Grupę 
Działania „Kaszubska Droga” (Podej ście Leader-rolny) 
Wizja dla obszaru objętego strategią:  Kraina „Kaszubska Droga”  to obszar przyjazny 
turystom,  którego aktywni mieszkańcy promują kulturę kaszubską i realizują swoje marzenia 
w oparciu o miejscowe bogactwo. 
Cele ogólne Lokalnej Strategii Rozwoju  zostały sformułowane w następujący sposób: 
1.  Pobudzanie aktywno ści mieszka ńców   
2. Podniesienie atrakcyjności  turystycznej obszaru w oparciu o własne 

zasoby  
3. Zachowanie dziedzictwa kaszubskiego i wiejskiej specyfiki obszaru 
 
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 jako ści i poziomu życia mieszka ńców poprzez wykorzystanie 
lokalnych zasobów 
Cele szczegółowe: 
1.1. Poprawa zagospodarowania przestrzeni publiczne j, społecznej i 
rekreacyjno – sportowej 
1.2. Zachowanie atrakcyjno ści przyrodniczej obszaru  
1.3. Poprawa dost ępu i podniesienie jako ści usług dla mieszka ńców  
1.4. Rozwój  infrastruktury turystycznej 
 
Cel Strategiczny 
2.Aktywizacja społeczno ści lokalnej na obszarze obj ętym strategi ą 
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Cele szczegółowe: 
2.1. Wzmocnienie to żsamości  i integracji społeczno ści „Północnych Kaszub” 
2.2. Promocja obszaru. Kreowanie innowacyjnych form  i kierunków promocji i 
współpracy  
2.3. Nabywanie wiedzy i umiej ętności, pobudzenie  mieszka ńców do działania   
 
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Wej herowo na lata 2004-2020  
 
W Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Wejherowo określono następującą 
misję: „Gmina Wejherowo – samorząd zintegrowany z obszarem aglomeracji trójmiejskiej z 
dobrze rozwiniętą infrastrukturą sprzyjającą rozwojowi usług, turystyki i rekreacji. Gmina 
oferująca dobre warunki dla nowego osadnictwa i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 
przy jednoczesnym zachowaniu swojej tożsamości i tradycji opartej na wartościach 
kulturowych społeczności kaszubskiej. zintegrowany obszar równomiernie rozwijającego się 
samorządu, zapewniającego komfort życia wszystkim jego mieszkańcom.” 
Obszary priorytetowe i cele pierwszego rz ędu  Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego gminy Wejherowo na lata 2004-2020  
  

Cele pierwszego rządu  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: 
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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.   
 
9. 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. Ocena ta dokonywana będzie za pomocą wskaźników w porównaniu 
do stanu wyjściowego. 

Cele i działania określone do realizacji w ramach Planu Odnowy Miejscowości są 
komplementarne z innymi celami i działaniami określonymi w przytoczonych dokumentach 
strategicznych na wszystkich poziomach. 

Realizacja tych celów na poziomie lokalnym wpłynie na realizację celów strategicznych 
gminy, województwa 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.   Odnowę miejscowości zaczynam od siebie 
 • rozumiem istotę zagadnienia, 

• umiem ją wytłumaczyć,  
• jestem przekonany o słuszności sprawy, 
• działam z wewnętrznej motywacji, 
• rezerwuję i planuję swój czas dla sprawy, 
• przyjmuję odpowiedzialność, 
• daję przykład. 

Zasada 2.   Odnowa miejscowo ści opiera si ę na wspólnym działaniu 
 • tworzymy aktywną grupę mieszkańców  
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• 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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10. Harmonogram opracowania Planu  Odnowy Miejscowo 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 3 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. Miejscowo ś

ć 
 

Spotkanie 
Miejsce Termin  Godzina 

1. Gowino  
I spotkanie 

Szkoła 24.03.2011 r. 17:00 

 
Opis przebiegu spotkania konsultacyjnego i jego rezultaty. 
Dyskusja moderowana, praca w małych grupach. Indywi dualne wypowiedzi 
mieszka ńców.  Spisywanie przedstawionych na przygotowanych kartach, 
papierze Flip - chart.  Mieszka ńcy na spotkaniu otrzymali stosowne ankiety 
w oparciu o które omawiano, dyskutowano na temat ch arakterystyki 
miejscowo ści, jej zasobów,  oceny słabych i mocnych stron ora z bariery 
rozwojowe w ramach szans i zagro żeń.  Poni żej przedstawiono 
szczegółowe informacje które były przedmiotem anali zy na 1 spotkaniu. 
Spotkanie zako ńczono wspólnym wypracowaniem słabych stron 
miejscowo ści, głównych i szczegółowych problemów dla rozwoju.  
Uzgodniono, kto b ędzie reprezentował mieszka ńców  w dalszych pracach 
nad planem odnowy i konsultowaniem kolejnych elemen tów dokumentu 
(utworzono grupa odnowy miejscowo ści w skład której weszli, sołtys, 
radny, rada sołecka, aktywni mieszka ńcy zainteresowani praca w zespole).  

• Charakterystyka miejscowo ści, w której b ędzie realizowany plan 
odnowy  

Zagadnienia  szczegółowe, które zostały omówione i przedyskutowane z 
mieszka ńcami miejscowo ści dla której został opracowany Plan Odnowy. W 
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ramach tego punktu uszczegółowienie polegało na pod aniu informacji 
związanych z: 
-poło żeniem miejscowo ści, przynale żność administracyjna miejscowo ści, 
powierzchnia, liczba ludno ści, 
-histori ą miejscowo ści ze szczególnym uwzgl ędnieniem wydarze ń mających 
wpływ na powstanie układu przestrzennego, 
-określenie przestrzennej struktury miejscowo ści przez wskazanie: 
-otwartych przestrzeni wspólnych  
-elementów charakterystycznych dla danej miejscowo ści (np. typ zabudowy, 
detale architektoniczne, układ zagrodowy). 

• Inwentaryzacja zasobów słu żących odnowie miejscowo ści (w celu ustalenie 
zasobów wyró żniaj ących dan ą miejscowo ść i rozpoznanie potencjału jakim 
dysponuje) 

Identyfikacja aktualnej kondycj ę zasobów, które mog ą być wykorzystane na 
rzecz rozwoju miejscowo ści takich jak: 
- zasoby przyrodnicze (np. parki krajobrazowe, park i narodowe obszary 
chronionego krajobrazu) 
- dziedzictwo kulturowe (obiekty zabytkowe, obiekty  o warto ściach 
historycznych czy sentymentalnych) 
- obiekty i tereny (np. skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki), 
- infrastruktura społeczna  
- infrastruktura techniczna (np. zakłady i obiekty zapewniaj ące dost ęp do 
podstawowych usług dla mieszka ńców  w zakresie energetyki, dostarczania 
ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, itp.) 
- gospodarka i rolnictwo (zakłady pracy, gospodarst wa rolne, warsztaty 
rzemieślnicze) 
- kapitał społeczny i ludzki (organizacje działaj ące na terenie miejscowo ści). 

• Ocena mocnych i słabych stron miejscowo ści, w której b ędzie 
realizowana operacja. 

Zestawienie mocnych i słabych stron miejscowo ści (np. cech wyró żniające 
miejscowo ść, potencjał gospodarczy, bariery). W podsumowaniu o kreślono 
szans rozwoju miejscowo ści oraz istniej ące zagro żenia dla rozwoju. 
 
 
II Spotkanie konsultacyjne Planu Odnowy Miejscowo ści na lata 2011-2020  
 

Lp. Miejsco
wość 

 
Spotkanie 

Miejsce Termin  Godzina 

2. Gowino II 
spotkanie 

Świetlica OSP 26.04.2011 r. 17:00 

 
Opis przebiegu spotkania konsultacyjnego i jego rezultaty. 
Spotkanie prowadził konsultant zewn ętrzny wspólnie z koordynatorem 
gminnym. Spotkanie prowadzone było metod ą dyskusji moderowanej nad 
propozycjami priorytetów, celów szczegółowych plano wanych do realizacji 
zadań inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść lokaln ą w 
okresie do 2020 roku od dnia przyj ęcia planu odnowy miejscowo ści. Na 
spotkaniu omówiono wykaz planowanych zada ń inwestycyjnych i 
przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść lokaln ą. Nie organiczno si ę tylko 
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tych zada ń, które kwalifikuj ą się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi”. Uzgodniono, kto opracuje dan ą kartę zadań inwestycji lub  
przedsi ęwzięcia. Ka żda karta zawiera: nazw ę zadania, nazwa priorytetu i celu 
którego dotyczy, przeznaczenie zadania, harmonogram  jego realizacji, 
szacunkowa kwota ko ńcowa i wskazanie źródła jego  pozyskania. Kart ę 
zadania  opracowali mieszka ńcy z pomoc ą i wsparciem konsultanta 
gminnego i konsultanta zewn ętrznego odpowiedzialnego za cało ściowe 
opracowanie planu odnowy miejscowo ści. Opracowane karty były nast ępnie 
podstaw ą do opis i charakterystyki obszarów o szczególnym z naczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszka ńców, sprzyjaj ących nawi ązywaniu kontaktów 
społecznych, ze wzgl ędu na ich poło żenie, cechy funkcjonalno – 
przestrzenne, w szczególno ści poprzez odnawianie przestrzeni zwi ązanej z 
infrastruktur ą społeczn ą, sportow ą, rekreacyjn ą, turystyczna  jak równie ż  
popraw ą estetyki miejscowo ści, zagospodarowaniem centrów wsi, 
organizacj ą festynów i imprez integracyjnych. Karty opracowano  w okresie 
pomi ędzy II i III spotkaniem. Ka żdy mieszkaniec miejscowo ści miał 
możliwo ść z zapoznania si ę z propozycjami i aktualnym etapem opracowania 
planu odnowy poprzez ogólno dost ępną  stronie UG Wejherowo: 
www.ug.wejher.pl . w zakładce plany odnowy miejscowo ści.  
 
III i IV Spotkanie konsultacyjne Planu Odnowy Miejs cowo ści na lata 2011-2020 
 

Lp. Miejscowo ś
ć 

 
Spotkanie 

Miejsce Termin  Godzina 

3. Gowino  
III 

spotkanie 

Urząd Gminy 
Wejherowo- sala 

narad 

                
19.05.2011 
r. 

17:00 
 

4. Gowino  
IV 

spotkanie 

Urząd Gminy 
Wejherowo- sala 

narad 

 
                
15.06.2011 
r.   

17:00 
 

Opis przebiegu spotka ń konsultacyjnych i jego rezultaty. 
Spotkania prowadził konsultant zewn ętrzny wspólnie z koordynatorem 
gminnym. Szczegółowo omówiono poprawki do wcze śniej zaproponowanych 
celów zada ń i przedsi ęwzięć. Były one wynikiem konsultacji społecznych i 
uzgodnie ń Grupy Odnowy Miejscowo ści z  Urz ędem Gminy.  
Ponadto na spotkaniu szczegółowo omówiono harmonogr am wdra żania Planu 
Odnowy Miejscowo ści i zagadnienia zwi ązane z podstawowymi informacjami o 
finansowaniu  Planu Odnowy Miejscowo ści, czyli wst ępny   (projekt  bud żetu). 
Rezultatem spotkania było równie ż ustalenie harmonogramu i procedury 
uchwalania Planu Odnowy Miejscowo ści na lata 2011-2020 poprzez zebranie 
mieszka ńców miejscowo ści i w nast ępnej kolejno ści zatwierdzenie przez Rad ę 
Gminy wiejskiej Wejherowo. Z rezultatami spotkania każdy mieszkaniec 
miejscowo ści miał mo żliwo ść zapozna ć się poprzez ogólno dost ępną  stronie 
internetow ą UG Wejherowo: www.ug.wejher.pl . w zakładce plany odnowy 
miejscowo ści.  
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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 Ustarbowo 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. 
 
 
 
 

 
Uczestnicy I spotkania konsultacyjnego w Samorz ądowej Szkole 
Podstawowej w  Gowinie 
 


