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 jest planistycznym dokumentem strategicznym, w 

duzej mierze zrealizowanym przy udziale mieszkanców. Okresla najwazniejsze dzialania, 

które sami zainteresowani uznali za istotne dla swojej miejscowosci, dzialania, które pomoga 

rozwiazac problemy, pokonac bariery i osiagnac stawiane sobie cele, przy jednoczesnym 

maksymalnym wykorzystaniu lokalnego potencjalu. 

Proponowane przedsiewziecia zostaly uznane za realne do zrealizowania przy 

zaangazowaniu wlasnym i przy wsparciu jednostek samorzadu terytorialnego, w 

szczególnosci urzedu Gminy Wejherowo. Plan ma takze za zadanie zaktywizowanie 

mieszkanców do wspólnego dzialania na rzecz lokalnej spolecznosci, pokazanie 

mieszkancom, iz kazdy moze miec wplyw na przyszly wyglad naszej wsi i kierunki rozwoju 

Orla. Niniejszy dokument otwiera takze mozliwosc starania sie o dofinansowanie inwestycji z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Pierwsza idea sporzadzenia Planu powstala dnia 16 pazdziernika 2007 roku podczas 

spotkania w urzedzie Gminy Wejherowo w sprawie dofinansowania zadan inwestycyjnych ze 

srodków unijnych. Nastepnie dnia 12 listopada 2007 roku Rada Solecka jednoglosnie 

zatwierdzila wniosek soltysa Franciszka Laddach o przystapienie do sporzadzenia Planu. Na 

zebraniu powolano takze Jacka Macholl na stanowisko konsultanta Rady Soleckiej ds. 

sporzadzenia Planu.

Pierwszym etapem tworzenia Planu byla inwentaryzacja zasobów miejscowosci i 

przeprowadzono analize SWOT. Nastepnie przystapiono do przeprowadzenia konsultacji 

spolecznych. W debatach strategicznych uczestniczyli: Krystyna Debkowska- Radna Gminy 

Wejherowo, Franciszek Laddach- soltys, Radni Soleccy- Elzbieta Albecka, Barbara Bialas, 

Wojciech Glowienka, Danuta Sroka, Marian Trocki, Jacek Macholl- konsultant Rady ds. 

Planu. Prowadzono takze regularne konsultacje na poszczególnych etapach tworzenia planu z 

Jackiem Nowickim, inspektorem ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich 

Urzedu gminy Wejherowo. Przeprowadzono takze konsultacje z sasiednimi solectwami w 

sprawie realizacji wspólnych projektów.

W dniu 03 stycznia 2008 roku projekt Planu zostal jednoglosnie przyjety przez Rade 

Solecka i podjeto decyzje o poddanie pod dyskusje w czasie zebrania wiejskiego. W dniu 31 

sierpnia 2010 roku Rada Gminy Wejherowo dokonala aktualizacji Planu.

1. WSTEP

Plan odnowy miejscowosci Or le
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2.1POLOZENIE SOLECTWA
Solectwo Orle ( szer. geogr. 54 38’, dl. geogr. 18 10’) polozone jest w powiecie 

wejherowskim (województwo pomorskie) w pólnocnej czesci gminy Wejherowo i zajmuje 

powierzchnie 457,68 ha. Jest jednym z szesnastu solectw wyodrebnionych w podziale 

terytorialnym gminy. Od zachodu graniczy z solectwem Góra zas od wschodu, poludnia i 

pólnocy z solectwem Bolszewo. W sklad solectwa wchodza przysiólki Burch i Gwizdówka.

Glównymi osrodkami miejskimi zlokalizowanymi w poblizu Orla sa Wejherowo 

(odleglosc okolo 6 kilometrów) oraz aglomeracja Trójmiejska (okolo 30 kilometrów). Pod 

wzgledem geograficznym solectwo znajduje sie w dnie Pradoliny Redy-Leby, jednej z 

najciekawszych jednostek morfologicznych Pomorza. Oddziela ona pas pobrzeza od pasa 

pojezierzy. 

2.2HISTORIA SOLECTWA
Pierwsze slady osadnictwa na terenie solectwa odkryto na poczatku XX wieku i 

pochodzily one ze srodkowej epoki kamienia (tzw. mezolitu, ok. 8000-4200 p.n.e.) i stanowi 

2. ANALI ZA ZASOBÓW SOL ECTWA ORLE

Ryc.1 Polozenie solectwa Or le

° °
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jedno z najstarszych odkrytych pozostalosci bytowania czlowieka na terenie Pomorza 

Gdanskiego. Na slady natrafiono podczas kopania marglu lakowego na glebokosci okolo 1,5 

metra pod warstwa torfu. Byla to osada kultury maglemosko-kundajskiej, zajmowala 

niewielki pólwysep wrzynajacy sie od wschodu w glab Jeziora Orle (ryc.2). 

W osadzie odkryto harpun i dluto kosciane ( ryc.3) oraz rogi jelenie ze sladami obróbki, 

co swiadczy o fakcie, iz mieszkancy trudnili sie rybolówstwem i lowiectwem oraz 

zbieractwem w okolicznych lasach. Po drugiej wojnie swiatowej w pólnocno-zachodniej 

czesci Orla znaleziono znaczne ilosci drobnych narzedzi krzemiennych, co potwierdza 

istnienie na tym terenie osady mezolitycznej.

Na przelomie epok brazu i zelaza na terenie ziemi wejherowskiej rozwija sie osadnictwo 

ludnosci zaliczanej do grupy kaszubskiej kultury luzyckiej. Najlepiej zbadana osada jest 

osada palowa w Górze-Orlu (ryc.4), która nawarstwila sie na stanowiskach mezolitycznych i 

neolitycznych. Odkryto tu resztki konstrukcji drewnianych po palach, na których wznosily sie 

domy lub szalasy. Zarówno polozenie osady jak i obecnosc inwentarza ruchomego sugeruja, 

ze uzytkowala ja ludnosc kultury luzyckiej, trudniaca sie rybolówstwem. Niezbyt silna 

konstrukcja osady kaze domyslac sie, iz posiadala ona raczej charakter czasowego 

schronienia na czas polowów, przy czym stale siedziby mogly miescic sie w poblizu, na 

ladzie. W osadzie odkryto fragmenty ceramiki, czerpaki, sierp brazowy, wioslo, narzedzia do 

skrobania ryb, kilka lodzi dlubanek i kilka przedmiotów o nieznanym przeznaczeniu.

Ryc.2 L okalizacja osady mezolitycznej
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W sredniowieczu powstalo w Orlu grodzisko, które prawdopodobnie nalezalo do 

terytorium pilskiego- opola pieleszewskiego. W czasach rozwoju panstwa polskiego w XII 

wieku Orle stalo sie prawdopodobnie wlasnoscia klasztoru cysterskiego w Oliwie. 

Miejscowosc slynela z jeziora obfitujacego w trocie. Zgodnie z zapisów klasztornych jedna 

dziesiata czesc polowów miala byc odprowadzana jako danina. Pierwsza wzmianka o Orlu 

pochodzi z XIV roku, kiedy ziemie te znalazly sie w granicach panstwa zakonnego. Zapisek 

mówi o obowiazku mieszkanców tej osady zbierania siana z nadjeziornych lak dla komtura 

gdanskiego. W dokumentach zródlowych z okolo 1400 roku wzmiankowana jest 

drobnorycerska osada Orle, krótka ulicówka ze zwarta zabudowa powstala w wyniku rozrostu 

osady jednodworcznej. Generalny uklad miejscowosci zostal zachowany do dnia dzisiejszego 

(przysiólek Gwizdówka). W czasie wojny trzynastoletniej, która Polska toczyla z 

Krzyzakami, Orle zostalo na krótki czas przekazane zbieglemu ze Szwecji królowi Karolowi. 

Po pokoju torunskim w 1466 roku Orle wraz z calym Pomorzem wrócilo do Polski. W tym 

okresie Orle czesto zmienialo wlascicieli, aby powrócic pod wladze Gdanska azdo 1545 r.

Ryc.3 Dluto i harpun z osady mezolitycznej

Ryc.4 Pozostalosci osady palowej z pr zelomu epoki brazu i zelaza
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Od okolo 1600 roku Orle zostalo wlaczone do klucza dóbr bolszewskich (Lukas 

Bolszewski, Mathias Bolszewski z Bolszewa), do którego nalezaly takze Bolszewo, 

Goscicino i Prusewo. W 1600 roku wedlug dokumentów zródlowych w Orlu mieszkalo 6 

gospodarzy. 

W roku 1772 w wyniku rozbioru ziemia wejherowska dostala sie pod zabór pruski, 

jednak Orle nadal bylo wlasnoscia polskich rodzin. Po roku 1773 miejscowosc zostala 

wydzierzawiona niejakiemu Rohde przez Friedricha Janowskiego . Zgodnie z ksiegami 

dekanatu puckiego Orle (Orla) nalezalo do rodziny Janowskich takze w latach 1776-1789.  W 

owym czasie miejscowosc zamieszkiwalo 10 rodzin. Wlasciciele polscy zarzadzali dobrami 

do roku 1839 (Janowscy, pózniej Przebendowscy). W tym czasie folwark Orle wraz z 

Prusiewem obejmowal 4330 morgów ziemi, a poza tym karczme i mlyn obozowy. Nastepnie 

Orle stalo sie wlasnoscia meklemburskiego banku hipotecznego w Sewerynie, który pozostal 

wlascicielem tych ziem do konca XIX wieku.  W roku 1869 w Orlu znajdowalo sie 5 

gospodarstw i zamieszkiwalo je 169 osób, zas w 1871 roku 161 osób. Po otwarciu 

cementowni w Wejherowie w 1872 roku zaczeto eksploatacje kredy jeziornej na jeziorze Orle 

i transportowana ja za pomoca barek kanalem Redy. Na ten okres przypada najbardziej 

dynamiczny rozwój wsi. W tym czasie powstala takze szkola w 1887 roku. Skutkiem rozwoju 

miejscowosci bylo powolanie gminy wiejskiej Orle, do której wlaczono cementownie.

Ryc.4 Or le na mapie z 1913 roku
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W 1902 roku oddano do uzytku linie kolejowa Wejherowo- Prusewo (Neustadt-

Prussau), która przebiegala w poludniowej czesci dzisiejszego solectwa. Na ten rok datuje sie 

takze powstanie pierwszej remizy ochotniczej Strazy Pozarnej w Orlu.

Po roku 1918, kiedy Polska odzyskala niepodleglosc Orle znalazlo sie ponownie w 

granicach Rzeczpospolitej. Kiedy w roku 1920 ostatecznie uksztaltowaly sie granice panstwa 

Orle znalazlo sie w strefie przygranicznej. Orle pozostalo gmina wiejska nalezaca do 

wójtostwa z siedziba w Bolszewie, a od 1934 roku do Gminy Wejherowo.

We wrzesniu 1939 roku, po wybuchu II wojny swiatowej na ziemi wejherowskiej trwaly 

zaciete walki. Orle zostalo zajete przez wojska niemieckie dopiero 8 wrzesnia (dzien po 

kapitulacji Westerplatte). Od tego dnia rozpoczal sie niemal piecioletni okres hitlerowskiej 

okupacji, w czasie której prowadzono intensywna eksterminacje ludnosci polskiej (masowe 

mordy w Lesie Piasnickim, wywozenie ludnosci do obozu w Stutthofie). Miejscowosc zostala 

wyzwolona 11 marca 1945 roku przez 1 Gwardyjska Armie Pancerna generala Katukowa, w 

sklad której wchodzila 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte.

Ryc.5 Or le na mapie z 1925 roku
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Po zakonczeniu wojny nastapil ponad czterdziestoletni okres wladzy komunistycznej, w 

czasie której funkcjonowanie samorzadów lokalnych bylo w znacznym stopniu ograniczone. 

Nalezy wspomniec, iz mimo napotykanych trudnosci byli takze dzialacze lokalni, którzy w 

znacznym stopniu przyczynili sie do rozwoju Orla. Najwazniejsza postacia w powojennej 

historii miejscowosci byl Bronislaw Myszka, soltys, który piastowal urzad nieprzerwanie od 

1945 do 1995 roku i byl najstarszym soltysem w Polsce. Z jego inicjatywy zrealizowano 

szereg inwestycji takich jak: elektryfikacja miejscowosci, polaczenie autobusowe PKS z 

Wejherowem, w pózniejszym czasie utworzenie linii podmiejskich oraz budowa kosciola.

W okresie powojennym zaprzestano eksploatacji kredy jeziornej z Jeziora Orle na 

potrzeby cementowni. We wsi intensywnie rozwinelo sie rolnictwo (ogrodnictwo, hodowla 

drobiu). W okresie tym  nastapil dynamiczny rozwój osadnictwa na terenie Orla, który 

szczególnie nasilil sie w latach osiemdziesiatych kiedy podjeto decyzje o budowie elektrowni 

jadrowej w Zarnowcu i elektryfikacji poddano odcinek kolei od Wejherowa do Rybna co 

znacznie poprawilo polaczenie komunikacyjne z centrum administracyjnym- Wejherowem. 

Po zaniechaniu budowy elektrowni wycofano sie z eksploatacji linii kolejowej. Po upadku 

ustroju komunistycznego wprowadzono nowa ustawe o samorzadzie terytorialnym (w 1990 

roku), dzieki czemu samorzady zaczely miec realna wladze i mozliwosc podejmowania 

Ryc.6 Or le na mapie z 1937 roku
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decyzji. W 1995 roku po Broniszlawie Myszka urzad soltysa przejal Antoni Trotzki, który 

piastowal go do 2007 roku, kiedy na soltysa wybrany zostal Franciszek Laddach. 

Nazwisko i imie Okres urzedowania Ilosc lat

1945-1995 50

1995-2007 12

2007-

2.3 SRODOWISKO PRZYRODNICZE SOLECTWA
Orle polozone jest w dnie Pradoliny Redy-Leby, mezoregionie rozdzielajacym pas 

pobrzezy i pojezierzy. W pólnocno-wschodniej czesci solectwa znajduje sie krancowy 

fragment sandru piasnickiego. We wschodniej czesci obszaru zauwazyc mozna piaszczyste i 

piaszczysto-mulkowe osady moren kemowych. 

Krajobraz solectwa jest w przewazajacej czesci równinny, z niewielkimi deniwelacjami 

terenu. Jedynie w czesci pólnocno-wschodniej rzezba terenu jest bardziej urozmaicona, dzieki 

pagórkom pochodzenia polodowcowego (morena kemowa). Glównymi ciekami wodnymi, 

które w znacznym stopniu determinuja stosunki wodne w solectwie jest rzeka Reda i kanal 

Redy. Cieki te wyplywaja z Jeziora Orle (Stare Orle i Nowe Orle- laczna powierzchnia 67,4 

ha) i plyna w kierunku wschodnim równolegle do siebie. Obecnie glówny nurt i najwieksza 

masa wody prowadzona jest przez kanal rzeki Redy, który powstal w calosci dzieki 

dzialalnosci czlowieka. Nurt rzeki Redy w niektórych miejscach jest trudny do 

wyodrebnienia, gdyz znajduje sie w formie szczatkowej (zabagnione zastoiska). Siec 

hydrograficzna uzupelniaja rowy melioracyjne odwadniajace podmokle tereny. Tereny 

polozone w poblizy doliny Redy uzytkowane sa rolniczo (laki, pastwiska, rzadziej grunty 

orne ze wzgledu na podmokly charakter). Akwen Jeziora Orle oraz rzeka i kanal Redy sa 

miejscami o bardzo korzystnych warunkach dla wystepowania leszczy i ploci, dzieki czemu 

jest bardzo czesto odwiedzane przez wedkarzy. 

Tab.1 Powojenni soltysi solectwa Or le

Myszka Bronislaw

Antoni Trotzki

Franciszek Laddach
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Duza czesc solectwa stanowia lasy. Zajmuja pólnocna czesc omawianego obszaru. W 

duzej mierze maja pochodzenie antropogeniczne i powstaly w wyniku porolnych nasadzen. 

Dominujacym gatunkiem na piaszczystym podlozu jest sosna, przez co lasy wykazuja cechy 

boru. Solectwo Orle lezy na terenie Nadlesnictwa Wejherowo, lesnictwa Orle. W pólnocnej i 

zachodniej czesci znajduja sie zmiennowilgotne laki trzeslicowe i torfowiska przejsciowe.

Na terenie solectwa znajduja sie udokumentowane zloza kredy jeziornej oraz kruszywa 

naturalnego. Kreda jeziorna byla wydobywana w przeszlosci na potrzeby cementowni w 

Wejherowie. Obecnie zloza nie sa eksploatowane. We wschodniej czesci solectwa od 1994 

roku eksploatowany jest piasek budowlany w zwirowni „Orle I”.

Obszar solectwa czesciowo znajduje sie w zasiegu obszarów ochrony przyrody. Jednym 

z nich (obejmujacy tereny pólnocno zachodnie solectwa) jest wpisany na liste specjalnej 

ochrony dla obszarów o znaczeniu wspólnotowym Natura 2000 PLH220019 Orle. Obszar ten 

obejmuje fragment kompleksu lakowo-torfowiskowego wyksztalconego na najwiekszym w 

Polsce zlozu polodowcowym, jeziornych osadów wapiennych (miazszosc 6,7 m) zalegajacych 

w Pradolinie Redy. 

W osadach stwierdzono ponad 50% udzial weglanu wapnia. W czesci profilu glebowego 

znajduje sie torf o miazszosci 1,5 m. Dominujacym typem roslinnosci porastajacej ten obszar 

sa zbiorowiska nielesne, glównie lakowe. 

Ryc.7 K anal r zeki Redy
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Jest to najlepiej zachowany fragment torfowiska nawapiennego w Pradolinie Redy, 

wyksztalcony na grubych pokladach kredy jeziornej. Charakteryzuje sie bogata mozaika 

zbiorowisk lakowych i zyznych torfowisk przejsciowych, bedaca wyrazem zróznicowania 

wystepujacych tu siedlisk. Zespoly situ tepokwiatowego (przy wschodniej granicy zasiegu) w 

postaci nawapiennej, stanowia najlepiej zachowane i najwieksze powierzchniowo zasoby tych 

podgatunków na Pomorzu. Wystepuja tu zróznicowane siedliskowo i florystycznie 

zbiorowiska szuwarów turzycowych. Ponad 15 % obszaru zajmuja 3 rodzaje siedlisk z       

Zalacznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Bardzo bogata jest flora roslin naczyniowych i 

zarodnikowych z obecnoscia wielu rzadkosci botanicznych, w tym szeregu gatunków 

uznawanych za relikty glacjalne oraz rzadkich i zagrozonych w kraju i regionie, czesto w 

Ryc. 8 Obszar  Natura 2000 PL H220019 Or le

ryc 9. Obszar  Natura 2000 PL H 220019 Or le (w tle Jez. Or le)                                                  
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populacjach liczacych setki i tysiace egzemplarzy oraz 2 gatunki roslin z Zalacznika II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Stwierdzono tu rzadko notowane na innych obszarach niektóre 

gatunki (np. rodzaj ) w populacjach reprezentujacych szereg podgatunków i 

odmian, co ma znaczenie dla zachowania puli genowej. Na obszarze tym znajduje sie uzytek 

ekologiczny „Prysniewska Laka” (ryc.8) o powierzchni 3,64 ha, na którym ochronie podlega 

ekosystem bagienny. Konieczne jest zachowanie w stanie niezmienionym cennego 

przyrodniczo kompleksu torfowiska przejsciowego, subatlantyckiego zbiorowiska z sitem 

tepokwiatowym i turzycowiska. Uzytek wchodzi w sklad projektowanego rezerwatu „Laki 

nad Jeziorem Orle”.

Dodatkowo teren Orla znajduje sie na granicy Obszarów Ochrony Krajobrazu Pradolina 

Leby-Redy i Puszczy Darzlubskiej. Na terenie solectwa znajduje sie takze jeden pomnik 

przyrody- lipa drobnolistna o obwodzie 3,25 m. Solectwo w calosci lezy na terenie 

Lesnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Oliwsko-Darzlubskie”. Kompleks 

zostal powolany w 1996 roku i powstal w celu promocji proekologicznych 

technologii w gospodarce lesnej i realizacji wszechstronnych celów ochrony 

przyrody. 

2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Solectwo Orle polozone jest ok. 6 km od glównego wezla komunikacyjnego i osrodka 

gospodarczego powiatu wejherowskiego - Wejherowa. Priorytetowym zadaniem 

infrastruktury transportowej jest stworzenie odpowiednich warunków dojazdu mieszkanców 

Orla do Wejherowa. Istota rola jest takze odpowiednie skomunikowanie zakladów 

Ryc.10 Uzytek ekologiczny „ Prysniewska Laka”
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produkcyjno-handlowych majacych swa siedzibe na terenie solectwa oraz wewnatrzgminne 

powiazanie sasiednich miejscowosci. Najwieksza role spelnia infrastruktura drogowa. Wykaz 

najwazniejszych dróg przebiegajacych przez teren solectwa zostal zaprezentowany w tabeli 1.

L.p. Nr drogi Przebieg drogi

Dl. 

calkowita 

w 

solectwie

Dl. 

nawierzchni 

utwardzonej

Sr. 

Szerokosc

1 1449G Orle- Bolszewo 1,3 1,3 6,0

2 129001G Orle- Pnie- Warszkowo 1,0 - -

3 129004G Orle- droga woj. 218 1,1 - -

4 129005G Orle- Paradyz- droga pow. 

1438G

1,7 1,7 -

Zródlo: Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wejherowo, 2007

Wiekszosc dróg w solectwie posiada nawierzchnie nieutwardzona. Nawierzchnie 

asfaltowa posiadaja jedynie ulice Wejhera i Szkolna. Ponadto nawierzchnie utwardzona maja 

ulice Zamostna (plyty jomb na odcinku od ulicy Wejhera do ulicy Makowej) oraz czesciowo 

Makowa, Ceynowy, Wesola, Lipowa i Brukowa ( utwardzenie przez mieszkanców we 

wlasnym zakresie). 

Tab.2 Dr ogi powiatowe i gminne w solectwie Or le

DROGI  POWI ATOWE

DROGI  GMINNE
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Pozostale drogi posiadaja nawierzchnie nieutwardzona, których stan techniczny 

niejednokrotnie jest bardzo zly. Prowadzone sa okresowo dorazne prace wyrównujace majace 

na celu poprawe stanu nawierzchni. Orle posiada dobre  polaczenie autobusowe z 

Wejherowem. Sa to dwie linie autobusowe nr 4 i nr 5 obslugiwane przez MZK Wejherowo:

Linia nr 4 (Orle-  Bolszewo- Wejherowo Dworzec- Wejherowo Starostwo), 

kursuje od godziny 600 do 1900 tylko w dni pracujace.

Linia nr 5 (Orle- Bolszewo- Wejherowo Szpital), kursuje od godziny 430 do 2230

codziennie.

Dodatkowo uruchomiona jest specjalna linia nr 14, która przewozi mlodziez do 

Samorzadowego Gimnazjum w Bolszewie. Ponadto niektóre autobusy maja wydluzona trase 

do Szkoly Podstawowej w Orlu. Przez teren solectwa przebiega takze lokalna linia kolejowa 

nr 230  Wejherowo- Choczewo. Jednakze linia ta obecnie nie jest eksploatowana i nie planuje 

sie jej modernizacji, dlatego nie ma znaczenia w transporcie osób i towarów na terenie 

solectwa.

Glównym dostawca uslug telekomunikacyjnych jest Telekomunikacja Polska S.A. 

Ponadto w pólnocnej czesci solectwa zlokalizowana jest wieza przekaznikowa telefonii 

komórkowej.  

Obecnie potrzeby cieplne solectwa zaspokajane sa przez kotlownie zlokalizowane w 

domkach budownictwa indywidualnego.

Obecnie zaopatrzenie solectwa w gaz ziemny realizowane jest za pomoca zbiorników 

stacjonarnych gazu propan-butan. Solectwa aktualnie nie posiada zaopatrzenia w gaz z sieci 

rozdzielczej.

Orle zaopatrywane jest w wode za pomoca wodociagu grupowego GBO zasilanego z 

ujecia wody Brzozowa II w Goscicinie. Czesc gospodarstw domowych posiada wlasne ujecia 

wody.

Solectwo obecnie nie jest polaczone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Scieki komunalne 

gromadzone sa w przydomowe zbiornikach i odprowadzane beczkowozami do sieci 

Ryc.11 Siec drogowa solectwa Or le

•

•
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kanalizacyjnej w Wejherowie. Na terenie Orla prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. 

Pojemniki umieszczone sa w dwóch miejscach solectwa. Ponadto okresowo organizowany 

jest wywóz odpadów niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych. Niestety, nie zapobiega to 

powstawianiu „dzikich” wysypisk smieci na terenach lesnych. Dla zachowania istniejacego 

stanu srodowiska przyrodniczego niezbedne jest opracowanie systemu zapobiegania 

powstawaniu tego typu obiektów.

Jedynym obiektem swiadczacym uslugi noclegowe na terenie solectwa jest Bazie 

Edukacji Ekologicznej przy Samorzadowej Szkole Podstawowej. Posiada 40 miejsc 

noclegowych wraz z zapleczem sanitarno-bytowym, oraz salami do dzialan edukacji 

ekologicznej. Przypuszcza sie, ze takze niektórzy mieszkancy wynajmuja kwatery jednakze 

brak oficjalnie zarejestrowanych obiektów tego typu. Na obszarze solectwa brak 

wyksztalconej bazy gastronomicznej. Jedynym obiektem jest pub-dyskoteka „Victoria”, 

aczkolwiek lokal nie prowadzi zakrojonego na szersza skale zywienia.

Przez teren solectwa przebiega kilka szlaków rowerowych:

Rumia- Warszkowo- przy pomocy innych szlaków mozna dotrzec do Gdyni,

Lebork-Orle- czerwony szlak rowerowy,

W zachodniej czesci solectwa przebiega fragment trasy do jazdy konnej.

W ramach programu Lesnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Oliwsko-Darzlubskie” 

stworzone zostaly dwie sciezki przyrodnicze: Jezioro Orle i Okolice na Ziemi 

Wejherowskiej” oraz „Okolice Jeziora Orle” Sciezka przyrodnicza Jezioro Orle i Okolice na 

Ziemi Wejherowskiej  wytyczona zostala w okolicach jeziora Orle i wsi w 1997 roku. 

Przebiegala ona przez jeden z najcenniejszych przyrodniczo terenów Gminy Wejherowo . 

Jednakze w wyniku dewastacji tablic informacyjnych sciezka nie jest obecnie uzywana. Na 

trasie zauwazyc mozna jedynie niektóre zniszczone punkty informacyjne ( przy petli 

autobusowej oraz za zabudowaniami wsi w kierunku jeziora). Odbudowa sciezki znaczne 

podnioslaby atrakcyjnosc turystyczna Orle. Druga sciezka „Okolice Jeziora Orle” jest 

uzywana do dnia dzisiejszego. 

•

•

„

. „

”
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Trasa ma charakter przyrodniczo-kulturowy. Jej dlugosc wynosi  ok. 6 km. Przystanek 

poczatkowy zlokalizowany jest za zabudowaniami w miejscowosci Orle, na skraju lasu (w 

kierunku Prysniewa, ryc.10). Sciezka oznakowana jest bialym kolem z wpisanym trójkatem, 

którego szczyt wytycza kierunek marszu. Sciezka ma przebieg liniowy. Na sciezce 

umiejscowiono 6 przystanków:

Przystanek 1  Zalesianie gruntów porolnych

Przystanek 2  Pradolina Redy - zarosniete Jezioro Orle

Przystanek 3 Las bukowy na Wysoczyznie Puckiej

Przystanek 4 Hodowla drzewostanu

Przystanek 5 Góra Zamkowa - Schlossenberg

Przystanek 6 Prysniewska Laka - uzytek ekologiczny

Ryc.12 Szlaki tur ystyczne solectwa Or le
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W Orlu zlokalizowany jest takze Baza Edukacji Ekologicznej programu „Czysta Wisla i 

rzeki Pomorza” (ryc.11) przy Szkole Podstawowej. Osrodek posiada zaplecze hotelowe i 

dydaktyczne. Mozna w nim organizowac szkolenia warsztaty, sejmiki. W obiekcie znajduje 

sie 40 miejsc noclegowych. Jednakze wydaje sie, iz baza moglaby zostac wykorzystana w 

wiekszym stopniu i stanowic wazy element budowy produktów turystycznych.

Na terenie solectwa jedynym obiektem sportowo-rekreacyjnym jest boisko soleckie. 

Sklada sie z boiska pilkarskiego o wymiarach 70 m x 95 m, boiska do siatkówki i 

badmintona. Wszystkie posiadaja nawierzchnie trawiaste, jednakze stan techniczny 

(szczególnie boiska pilkarskiego) jest bardzo zly i wymaga prac majacych na celu poprawe 

istniejacego stanu. 

Ryc.13 Przystanek poczatkowy sciezki „ Okolice Jeziora Or le”

Ryc.14 Baza Edukacji  Ekologicznej
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2.5 SIEC OSADNICZA I GOSPODARCZA

Aktualnie Orle zamieszkuje 1514 osób (stan na 31.12..2009). Zaobserwowac mozna 

systematyczny wzrost liczby mieszkanców. Dzieki korzystnemu polozeniu i dobrym 

polaczeniom komunikacyjnym z Wejherowem (oraz z Trójmiastem) Orle jest atrakcyjnym 

miejscem dla rozwoju sieci osadniczej.  W ostatnich latach najbardziej dynamiczny rozwój 

obserwuje sie w czesci zachodniej solectwa (okolice ulicy Kwiatowej i Pomorskiej).

 Od roku 2002 do wrzesnia 2009 roku nastapila znaczny wzrost liczby mieszkanców o 

31,56%. Roczny przyrost wynosil w granicach od 3,41% w roku 2005 do 7,82% w roku 2003. 

Jezeli obecny trend zostanie zachowany (srednio 5,65% wzrostu rocznie) w 2013 roku liczba 

mieszkanców wyniesie okolo 1900 mieszkanców. 

W przyszlych latach prawdopodobnie bedzie nastepowal dalszy rozwój miejscowosci z 

czesci zachodniej oraz pólnocno-wschodniej (przysiólek Burch).  Przewiduje sie takze 

zageszczenie zabudowy w czesci centralne wsi (boczne ulice od ulicy Wejhera). Tereny 

polozone w poblizu doliny rzeki i kanalu nie beda podlegaly zabudowie ze wzgledu na 

podmokly charakter i prawna ochrone obszarów o glebach wysokich klas bonitacyjnych. 

Ponadto obszar pólnocno-zachodni obejmuje teren Natura 2000.

Ryc.15 Siec osadnicza solectwa Or le
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Miejscowosc ma charakter glównie siedliskowy. Orle w duzej mierze zatracilo swój 

rolniczy charakter sprzed kilkunastu lat. Obecnie znaczna wiekszosc mieszkanców pracuje w 

zakladach zlokalizowanych w Wejherowie, Bolszewie i aglomeracji Trójmiasta. Zgodnie ze 

„Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo” 

Orle posiada predyspozycje do rozwoju funkcji uslugowych i mieszkalnych.

Na terenie solectwa siedzibe ma takze Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Swietego Piotra 

i Pawla z kosciolem. Budynek powstal w latach osiemdziesiatych jako kaplica filialna parafii 

w Górze. W roku 2004 Metropolita Gdanski powolal odrebna parafie. Pierwszym 

proboszczem pelniacym funkcje do dnia dzisiejszego jest ksiadz Henryk Hildebrandt. Ksiadz 

bardzo aktywnie wlacza sie w dzialalnosc spoleczna. Dzieki temu powstala nowa plebania, 

która miesci biuro parafialne, mieszkanie ksiedza oraz swietlice. Pod opieka kosciola  

znajduje sie takze cmentarz parafialny mieszczacy sie przy ulicy Grzybowej.

Ryc.16 Zmiana liczby mieszkanców Or la w latach 2002-20  
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W Orlu zlokalizowana jest Samorzadowa Szkola Podstawowa im. Jana Brzechwy. 

Szkola prowadzi klasy od I do VI. Do szkoly tej uczeszcza 266 uczniów (rok szkolny 

2006/2007), kadra pedagogiczna obejmuje 25 nauczycieli. Posiada dobre zaplecze 

dydaktyczne i techniczne, z sala gimnastyczna. Mlodziez gimnazjalna uczeszcza do 

Samorzadowego Gimnazjum w Bolszewie. Mlodziez ponadgimnazjalna, dzieki dobremu 

polaczeniu komunikacyjnemu z Wejherowem i aglomeracja trójmiejska, posiada dobry dostep 

do dalszej edukacji na wysokim poziomie w placówkach zlokalizowanych w duzych 

osrodkach miejskich.

Ryc.17 K osciól p.w. Sw. Piotra i Pawla w Or lu

Ryc.18 Samorzadowa Szkola Podstawowa w Or lu
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Stopa bezrobocia na terenie solectwa jest nizsza od stopy bezrobocia calego powiatu . 

Niekorzystna jest struktura bezrobocia solectwa. Sposród zarejestrowanych osób 

bezrobotnych wiekszosc zaewidencjonowanych jest jako dlugotrwale bezrobotne. 

Na terenie solectwa najwiekszymi zakladami produkcyjno-handlowymi sa:

Fabruk- zaklad produkcji kostki brukowej,

MTD- zaklad produkcyjno-handlowy sprzetu ogrodniczego,

Holz Komplex- zaklad produkcji drzewnej,

Tartak Grand,

P&P- branza budowlana.

W solectwie siedzibe maja takze bardzo aktywnie dzialajace organizacje spoleczne:

-  powstala w 1907 roku,

- powolany w 2005 roku, zajmuje sie pomoca 

najbardziej potrzebujacym mieszkancom solectwa, 

- klub powstal w 2005 roku z inicjatywy 

Ksiedza Proboszcza Henryka Hildebrandta, obecnie posiada sekcje pilkarska, która 

uczestniczy w rozgrywkach ligi gminnej,

 powstal w 1995 roku przy Szkole Podstawowej w Orlu.

Do obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkanców, sprzyjajacych 

nawiazywaniu kontaktów spolecznych, ze wzgledu na ich polozenie oraz cechy funkcjonalno-

przestrzenne naleza:

Baza Edukacji Ekologicznej programu „Czysta Wisla i rzeki Pomorza” przy Szkole 

Podstawowej. Osrodek posiada zaplecze hotelowe i dydaktyczne. Mozna w nim 

organizowac szkolenia warsztaty, sejmiki. W obiekcie znajduje sie 40 miejsc 

noclegowych. W obiekcie funkcjonuje takze Teatr „Na walizkach”.

Boisko i tereny wokól boiska, na których przewidziano utworzenie placu zabaw i 

miejsca rekreacji dla dzieci i m lodziezy

Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT jest jednym z glównych etapów tworzenia planu 

rozwoju. Posiada ona charakter zintegrowany i polega na zestawieniu czterech parametrów 

opisujacych silne i slabe strony obszaru, którego dotyczy analiza oraz szanse i zagrozenia, 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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dotyczace glównie otoczenia. Analiza umozliwia usystematyzowanie danych i wyznaczenie 

optymalnych kierunków dzialania, jest niezbedna do prawidlowej oceny obecnej sytuacji.

bardzo wysoka atrakcyjnosc walorów 
przyrodniczych o znaczeniu ponadregionalnym 
(Natura 2000),

polozenie w poblizu waznego szlaku 
komunikacyjnego (droga krajowa nr 6),

sprzyjajace warunki do edukacji ekologicznej,
wysoki poziom oswiaty w solectwie,
dobre polaczenie komunikacyjne z 

Wejherowem i Trójmiastem,
brak duzych zakladów przemyslowych 

uciazliwych dla mieszkanców,
duze zaangazowanie mieszkanców w zycie 

spoleczne,
aktywnie dzialajace organizacje spoleczne,
istniejace szlaki turystyczne i sciezki 

dydaktyczne,
kultywowanie tradycji kaszubskiej,

zle skomunikowanie z glównymi szlakami 
komunikacyjnymi,

zle skomunikowanie z sasiednimi solectwami 
(poza Bolszewem),

braki w infrastrukturze technicznej 
(kanalizacja, gaz),

bardzo zly stan techniczny lokalnych dróg,
przewazajacy mieszkaniowy charakter 

miejscowosci,
niedostateczne wykorzystanie walorów 

przyrodniczych dla celów turystycznych,
brak promocji walorów miejscowosci,
brak wyksztalconej bazy hotelarsko-

gastronomicznej,
nierównomierne rozmieszczenie sieci 

osadniczej,
skromna oferta rekreacyjna i kulturalna dla 

mieszkanców,
brak kompleksowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego, 
duzy odsetek ludnosci nowoprzybylej, nie 

identyfikujacej sie z miejscowoscia,
bezpieczenstwo mieszkanców (progi),
ograniczone tereny inwestycyjne,

mozliwosc pozyskania funduszy ze srodków 
Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich,

zawiazanie wspólpracy z sasiednimi 
solectwami,

wzrost zainteresowania oferta agroturystyczna 
wsród turystów,

rozwój malych i srednich przedsiebiorstw 
uslugowych,

zwiekszenie srodków finansowych na 
inwestycje infrastrukturalne (drogowe, wod-kan),

wzrost cen nieruchomosci w duzych osrodkach 
mozliwosc szerokiej promocji poprzez Internet 

przy niskich kosztach,
moda na „zycie zgodne z natura”,
dzialalnosc LOT,
stabilny wzrost gospodarczy i wzrost 

wynagrodzen,

wysoka kapitalochlonnosc inwestycji 
infrastrukturalnych,

zanieczyszczanie obszarów cennych 
przyrodniczo (dzikie wysypiska),

migracja ludzi mlodych za granice,
dlugi proces uzyskiwania dofinansowania ze 

zródel zewnetrznych,
brak formalnej Lokalnej Grupy Dzialania,
wzrost wymagan turystów co do standardu 

bazy noclegowo-gastronomicznej, 
wandalizm,
zanik tozsamosci regionalnej wsród 

mieszkanców,

W latach 2010-2017 planuje sie skoncentrowanie dzialan nastawionych na osiagniecie 

nastepujacych celów nadrzednych:

poprawa atrakcyjnosci osadniczej i inwestycyjnej, 

SILNE STRONY SLABE STRONY

SZANSE ZAGROZENI A

4. CELE NADRZEDNE I  DZI AL ANI A NA L ATA 2010-2017
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rozwój turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe,

aktywizacja spoleczna mieszkanców.

W poszczególnych obszarach zaplanowano cele szczególowe i dzialania, których 

wykonanie bedzie prowadzilo do realizacji celu nadrzednego. 

A.Gruntowna modernizacja glównych dróg z infrastruktura 
okolodrogowa (Zamostna, Wejhera, Szkolna)
B. Utwardzenie lokalnych dróg wewnatrzosiedlowych

C. Doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej i gazowej
D. Rozwój sieci wodociagowej
E. Zwiekszenie dostepnosci Internetu

1.Poprawa infrastruktury 
technicznej

F. Zwiekszenie ilosci ogólnodostepnych miejsc 
parkingowych 
A.Oczyszczenie glównych cieków wodnych: rzeki Redy i 
kanalu Redy2. Regulacja stosunków 

wodnych
B. Oczyszczenie i udroznienie kanalów melioracyjnych
A. Zwiekszenie zasiegu komunikacji publicznej o zachodnia 
czesc solectwa3. Rozwój komunikacji 

publicznej B.Wzrost czestotliwosci kursów komunikacji publicznej 
(zwlaszcza w dni swiateczne, wakacje)

4. Przygotowanie gruntów pod 
inwestycje

A.Stworzenie kompleksowego planu zagospodarowania 
przestrzennego

5. Poprawa jakosci infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej

A. Modernizacja boiska sportowego wraz z budowa zaplecza 
i podlaczeniem do mediów
A. Zwiekszenie liczby ulicznych punktów swietlnych6. Zwiekszenie bezpieczenstwa 

mieszkanców B. Zamontowanie progów zwalniajacych
A. Kompleksowe oznakowanie nazw ulic i najwazniejszych 
miejsc
B. Ujednolicenie graficzne oznakowania
C. Stworzenie punktów zieleni w miejscach publicznych
D. Poprawa czystosci miejsc publicznych
E. Propagowanie estetycznego zagospodarowania  
prywatnych posesji
F. Likwidacja i zapobieganie powstawaniu nowych 
„dzikich” wysypisk smieci 
G. Umieszczenie elementów malej architektury w miejscach 
publicznych

7. Poprawa estetyki 
solectwa

H. Stworzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi (przy 
remizie strazackiej oraz przy boisku )

1. Rozwój sieci sciezek 
rowerowych i konnych

A. Stworzenie sciezki rowerowej i konnej wokól Jeziora 
Orle (wspólnie z sasiednimi solectwami) 

·
·

Cele szczególowe Dzialania

I . POPRA WA ATRAK CYJNOSCI OSADNICZEJ I  INWESTYCYJNEJ

I I . RO ZWÓJ TURYSTYK I W OPARCIU O ZASOBY PRZYRODNICZE I  
K UL TUROWE
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B. Powiazanie nowych sciezek rowerowych z istniejacymi 
szlakami
C. Stworzenie sciezek rowerowych laczacych sasiednie 
solectwa
A. Stworzenie szlaku kajakowego z Jeziora Orle w kierunku 
Wejherowa
B. Budowa miniprzystani kajakowej

2. Wykorzystanie 
turystyczne Kanalu rzeki Redy

C. Stworzenie stanowisk dla wedkarzy wraz z ustawieniem 
koszy na smieci wzdluz kanalu
A. Stworzenie wraz z sasiednimi solectwami wspólnego 
projektu promocyjnego „Zaglebia ekologicznego”
B. Stworzenie i publikacja wydawnictw turystycznych o 
atrakcjach turystycznych solectwa Orle,

3. Promocja walorów 
turystycznych solectwa

C. Stworzenie strony internetowej poswieconej solectwu

4. Rozwój agroturystycznej bazy 
noclegowej

A. Przedstawianie mieszkancom korzysci plynacych z 
rozwoju agroturystyki

A. Organizacja imprez  kultury kaszubskiej

B. Propagowanie tradycyjnej kuchni kaszubskiej
5. Organizacja imprez 

kulturalnych promujacych 
kulture regionu C. Organizacja wystaw promujacych wiedze o kulturze i 

historii regionu i solectwa

A. Zwiekszenie liczby czlonków istniejacych organizacji 
spolecznych

1. Zwiekszenie zaangazowania 
spoleczenstwa w sprawy 

solectwa B. Tworzenie nowych organizacji spolecznych
A. Okresowe organizowanie zebran wiejskich w celu 
sprawozdania z dzialalnosci Soltysa i Rady Soleckiej

2. Zwiekszenie dostepu
mieszkanców do informacji o 
biezacych dzialaniach wladz B. Biezace informacje na tablicach ogloszeniowych

4.1 SZCZEGÓLOWY WYKAZ DZIALAN

W ramach poszczególnych celów i dzialan wyznaczono szczególowe dzialania, które 

stanowic beda najwazniejszy sposób osiagniecia celu nadrzednego.

W ramach 1A :

Polozenie nowej nawierzchni asfaltowej na calej dlugosci ulicy Zamostnej 

od ulicy Wejhera do drogi powiatowej nr 1438G wraz z korekta skrzyzowania w 

Górze,

Wykonanie chodnika na calej dlugosci ulicy Wejhera,

Odwodnienie ulicy Wejhera, Zamostnej i Szkolnej,

Wykonanie chodnika na ulicy Wejhera na odcinku od skrzyzowania z ulica 

Zamostna do granicy solectwa w kierunku Bolszewa,

I I I . AK TY WI ZACJA SPOL ECZNA M IESZK ANCÓW

I . POPRAWA ATRAK CYJNOSCI  OSADNI CZEJ I  I NWESTYCYJNEJ

•

•

•

•
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Naprawa nawierzchni ulicy Szkolnej wraz z wykonaniem skrzyzowania ulicy 

Szkolnej z ulica Nadrzeczna przy Szkole Podstawowej,

W ramach 1B:

Utwardzenie ulic Grzybowej, Nadrzecznej, Wspólnej, Kwiatowej, Lesnej, 

Glogowej, Pomorskiej, Konopnickiej, Lakowej i Bukowej tluczniem kamiennym lub 

plytami jomb, 

W ramach 1C:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Wejhera, Ceynowy, Zamostnej, 

Kononopnickiej, Slonecznej, Lipowej, Bukowej, Grzybowej, Wesolej, 

Doprowadzenie gazociagu do miejscowosci,

W ramach 1D:

Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej,

Objecie siecia wodociagowa calej miejscowosci,

W ramach 1E:

Zwiekszenie zasiegu sieci Internetu poprzez rozwój sieci telewizji kablowej 

(dostawcy),

Wyposazenie swietlicy parafialnej w stanowiska komputerowe z dostepem do 

Internetu,

W ramach 1F:

Stworzenie parkingu o utwardzonej nawierzchni przy kosciele w Orlu ,

Potencjalni partnerzy w ramach celu 1:

Gmina Wejherowo,

Powiat wejherowski,

Zarzad Dróg Wojewódzkich w Gdansku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku,

Pomorska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o.,

Telewizja Kablowa „Chopin”,

Telekomunikacja Polska S.A.,

Lokalni przedsiebiorcy,

W ramach 2A:

Oczyszczenie koryta rzeki Redy i kanalu Redy z zanieczyszczen,

Usuniecie fragmentów drzew i konarów z brzegów rzeki i kanalu Redy,

Umocnienie fragmentów brzegu rzeki najbardziej narazonych na dzialania erozyjne,

W ramach 2B:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ø
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Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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Oczyszczenie i udroznienie rowów melioracyjnych w poblizu terenów zamieszkalych 

(zachodnia czesc solectwa),

Potencjalni partnerzy w ramach 2:

Gmina Wejherowo,

Powiat wejherowski,

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku,

Polski Zwiazek Wedkarski, kolo Miasto Wejherowo,

W ramach 3A:

Uruchomienie dodatkowej linii (lub w ramach istniejacych) kursów komunikacji 

miejskiej ul. Zamostna do Góry,

Utworzenie przystanków autobusowych przy ulicy Zamostnej,

W ramach 3B:

Wprowadzenie kursów autobusów linii nr 4 w soboty,

Zwiekszenie czestotliwosci kursowania autobusów linii nr 4 w okresie wakacji 

szkolnych,

Potencjalni partnerzy w ramach 3:

Gmina Wejherowo,

MZK Wejherowo.

W ramach 4A:

Stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar calego 

solectwa,

Potencjalni partnerzy w ramach 4:

Gmina Wejherowo,

W ramach 5A:

Wymiana nawierzchni boiska sportowego,

Wykonanie oswietlenia boiska,

Stworzenie parkingu przy boisku,

Stworzenie budynku magazynowego wraz z zapleczem socjalnym,

Potencjalni partnerzy w ramach 5:

Lokalni przedsiebiorcy,

Gmina Wejherowo,

Energa S.A.,

KKS Orle,

•

•

•

•

•
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W ramach 6A:

Dowieszenie ulicznych punktów swietlnych na ulicach Lesnej, Grzybowej, Glogowej, 

Okreznej, Konopnickiej, Kwiatowej, Pomorskiej, Jeziornej, Nadrzecznej, Wspólnej,

W ramach 6B:

Umieszczenie progów zwalniajacych na ulicach  Nadrzecznej i Lakowej,,

Potencjalni partnerzy w ramach 6:

Gmina Wejherowo,

Fundacja Filar,

Energa S.A.,

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,

Zarzad Dróg Wojewódzkich w Gdansku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku,

W ramach 7A:

Wykonanie oznakowania wszystkich ulic w solectwie,

Wykonanie drogowskazu z oznakowaniem dojazdu do szkoly, cmentarza, kosciola,

Wykonanie nowego planu solectwa z nazwami ulic,

W ramach 7B:

Usuniecie starych tablic z nazwami ulic i zastapienie ich nowymi w jednolitej szacie 

graficznej,

W ramach 7C:

Ustawienie donic z roslinami ozdobnymi przy przystankach autobusowych,  przy 

kosciele,

Nasadzenie roslin na wysepce przy petli autobusowej, remizie strazackiej oraz na 

placu przy boisku sportowym,

W ramach 7D:

Ustawienie wiekszej ilosci koszy na smieci na terenie solectwa,

Zorganizowanie regularnego sprzatania miejsc publicznych (okolic przystanków, 

boiska sportowego),

Odnowienie wiat przystanków autobusowych,

W ramach 7E:

Rozpropagowanie corocznego konkursu „Piekna wies”,

Propagowanie dekoracji okolicznosciowej,

W ramach 7F:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Stworzenie spolecznego systemu monitoringu powstawania „dzikich wysypisk 

smieci”,

Zorganizowanie akcji majacej na celu lokalizacje „dzikich wysypisk smieci” i ich 

likwidacji,

W ramach 7G:

Umieszczenie  pergoli oslaniajacych pojemniki na smieci,

Zamontowanie lawek na boisku sportowym i na placu przy remizie,

W ramach 7H:

Rekonstrukcja starego mostu w centrum,

Stworzenie ciagu spacerowego wzdluz brzegów kanalu,

Zagospodarowanie terenu nadbrzeza kanalu przy remizie strazackiej,

Stowrzenie placu zabaw i rekreacji przy boisku 

Potencjalni partnerzy w ramach 7:

Gmina Wejherowo,

ZUK Wejherowo,

Nadlesnictwo Wejherowo, Lesnictwo Orle,

Samorzadowa Szkola Podstawowa w Orlu,

Parafia pw. Swietego Piotra i Pawla w Orlu,

KKS Orle,

OSP Orle,

W ramach 1A (wspólnie z sasiednimi solectwami):

Szczególowa inwentaryzacja zasobów wokól planowanej sciezki rowerowej i konnej,

Wytyczenie sciezki rowerowej (konnej) wokól Jeziora Orle wraz z lokalizacja 

punktów informacyjnych w ramach regionalnej trasy nr 113 (polaczona z 

miedzynarodowa Hanzeatycka Trasa R-10),

Stworzenie projektu technicznego sciezki wokól Jeziora Orle,

W ramach 1B:

Powiazanie projektowanej sciezki z istniejacymi,

Stworzenie spójnej koncepcji rozwoju sciezek rowerowych umozliwiajacych dostep 

do miejsc o najwiekszych walorach turystycznych na terenie Gminy i Powiatu,

W ramach 1C:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Powiazanie z sasiednimi solectwami za pomoca sciezek rowerowych,

Wypromowanie polaczenia rowerowego z sasiednimi solectwami jako alternatywnego 

srodka transportu dla mieszkanców,

Potencjalni partnerzy w ramach 1:

Solectwa Góra, Kniewo, Warszkowo, Bolszewo,

Gmina Wejherowo, Gniewino, miasto Wejherowo,

Powiat wejherowski,

Urzad Marszalkowski Województwa Pomorskiego,

Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemia Wejherowska”,

Nadlesnictwo Wejherowo, Lesnictwo Orle,

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,

Muzeum Archeologiczne w Gdansku,

Muzeum Pismiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

Fundacja Partnerstwo dla Srodowiska,

Oddzial Regionalny PTTK,

W ramach 2A (wspólnie z sasiednimi samorzadami):

Szczególowa inwentaryzacja zasobów wokól planowanego szlaku kajakowego ,

Stworzenie projektu technicznego szlaku kajakowego wraz oznakowaniem miejsc o 

szczególnych walorach turystycznych,

W ramach 2B:

Stworzenie miniprzystani kajakowej przy remizie strazackiej wraz z wykonaniem 

dogodnego podejscia do brzegu i pomostu do cumowania kajaków jako jednego z 

elementów projektowanego szlaku kajakowego,

W ramach 2C:

Stworzenie stanowisk dla wedkarzy z pomostami na kanale rzeki Redy,

Ustawienie koszy na smieci przy stanowiskach dla wedkarzy,

Zabezpieczenie regularnego oprózniania pojemników na odpady,

Potencjalni partnerzy w ramach 2:

Solectwa Góra, Kniewo, Bolszewo, Warszkowo,

Gmina Wejherowo, miasto Wejherowo,

Powiat wejherowski,

Urzad Marszalkowski Województwa Pomorskiego,

•

•

•

•

•

•

•

•

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø



Plan odnowy miejscowosci Orle
Plan rozwoju solectwa w latach 2010-2017

31

Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemia Wejherowska”,

Nadlesnictwo Wejherowo, Lesnictwo Orle,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

Fundacja Partnerstwo dla Srodowiska,

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku,

Polski Zwiazek Wedkarski, kolo Miasto Wejherowo,

Oddzial Regionalny PTTK,

OSP Orle,

W ramach 3A:

Stworzenie wspólnie z sasiednimi solectwami projektu promocyjnego „Zaglebia 

ekologicznego”,

Ogloszenie konkursu na znak graficzny projektu,

Opracowanie spójnego planu promocji projektu,

W ramach 3B:

Inwentaryzacja zasobów turystycznych solectwa,

Spozycjonowanie pod katem wartosci poszczególnych zasobów (lokalne, regionalne, 

ponadregionalne, ogólnokrajowe),

Stworzenie i wydanie mapy walorów turystycznych solectwa,

Umieszczenie informacji o walorach miejscowosci w szerszych publikacjach 

gminnych, powiatowych,

Wydanie i rozmieszczenie broszur o walorach solectwa w punktach informacji 

turystycznej, w obiektach turystycznych itp.

W ramach 3C:

Stworzenie kompleksowej strony internetowej na temat solectwa,

Umieszczenie linków do strony solectwa na stronach specjalistycznych i stronach 

jednostek samorzadu terytorialnego,

Potencjalni partnerzy w ramach 3:

Solectwa Góra, Kniewo, Bolszewo, Warszkowo,

Gmina Wejherowo, miasto Wejherowo,

Powiat wejherowski,

Urzad Marszalkowski Województwa Pomorskiego,

Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemia Wejherowska”,

Nadlesnictwo Wejherowo, Lesnictwo Orle,

Ø
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

Fundacja Partnerstwo dla Srodowiska,

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku,

Polski Zwiazek Wedkarski, kolo Miasto Wejherowo,

Oddzial Regionalny PTTK,

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,

Muzeum Archeologiczne w Gdansku,

Muzeum Pismiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

W ramach 4A:

Organizacja spotkan z mieszkancami majacych na celu uswiadomienie korzysci 

plynacych z rozwoju agroturystyki,

Rozprowadzanie wydawnictw z dziedziny turystyki ekologicznej i agroturystyki,

Potencjalni partnerzy w ramach 4:

Gmina Wejherowo,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Osrodek Doradztwa Rolniczego,

Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemia Wejherowska”,

Fundacja Partnerstwo dla Srodowiska,

W ramach 5A:

Organizacja imprez kulturalnych promujacych kulture kaszubska (wystepy w jezyku 

kaszubskim, ludowe przyspiewki itp),

Pobudzanie kaszubskiej tozsamosci wsród dzieci i mlodziezy (przedstawienia w 

jezyku kaszubskim, konkursy wiedzy),

W ramach 5B:

Organizacja konkursów kulinarnych kuchni kaszubskiej,

Organizowanie degustacji tradycyjnych potraw w czasie imprez kulturalnych,

W ramach 5C:

Organizowanie wystaw plastycznych o tematyce kaszubskiej,

Stworzenie wystawy fotografii przedstawiajacej solectwo,

Potencjalni partnerzy w ramach 5:

Gmina Wejherowo,

Ø

Ø
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Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,

Samorzadowa Szkola Podstawowa w Orlu,

W ramach 1A:

Promocja organizacji spolecznych dzialajacych na terenie solectwa,

Utworzenie systemu konsultacji decyzji podejmowanych przez wladze soleckie z 

organizacjami spolecznymi (w obszarach ich dzialalnosci),  

Zaangazowanie wladz soleckich w rozwój organizacji spolecznych,

Zachecanie mlodych mieszkanców do aktywnej dzialalnosci w organizacjach 

spolecznych,

Pomoc w organizowaniu przedsiewziec organizacji spolecznych (festyny, spotkania, 

rocznice itp.),

W ramach 1B:

Pomoc w tworzeniu nowych organizacji spolecznych o róznorodnych obszarach 

dzialalnosci (równiez wspólnie z sasiednimi solectwami),

Tworzenie organizacji majacej na celu promocje solectwa i calej gminy,

Potencjalni partnerzy w ramach 1:

Gmina Wejherowo,

Solectwa Góra, Kniewo, Bolszewo, Warszkowo,

Parafialny Zespól Caritas w Orlu,

KKS Orle,

Teatr „Na walizkach”,

Parafia p.w. Swietego Piotra i Pawla w Orlu,

W ramach 2A:

Okresowe zebrania wiejskie majace na celu sprawozdanie z dzialalnosci wladz 

soleckich,

Konsultacje spoleczne planowanych dzialan i rozdysponowania dostepnych srodków,

Diagnozowanie najwazniejszych problemów mieszkanców i wprowadzanie pod 

dyskusje,

W ramach 2B:

Umieszczanie biezacych informacji z dzialalnosci wladz soleckich na tablicy 

ogloszen,

Dystrybucja biuletynu z dzialalnosci wladz gminnych,

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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Potencjalni partnerzy w ramach 1: 

Gmina Wejherowo.

Ponizej zamieszczono wykazu planowanych, najwazniejszych zadan inwestycyjnych i 

przedsiewziec aktywizujacych spolecznosc lokalna. Z katalogu zadan przedstawionych 

powyzej wybrano zadania najpilniejsze i z uwagi na ograniczone srodki finansowe mozliwe 

do realizacji w ciagu 7 lat. 

1

Polozenie nowej nawierzchni 
asfaltowej na calej d lugosci ulicy 
Zamostnej od ulicy Wejhera do 
drogi powiatowej nr 1438G wraz z 
korekta skrzyzowania w Górze

Poprawa atrakcyjnosci 
osadniczej i inwestycyjnej / 
Poprawa infrastruktury 
technicznej

2200000
Budzet 
Gminy/ 
NPPDL

2010

2

Budowa s ieci kanalizac ji 
sanitarnej na ulicach Wejhera, 
Ceynowy, Zamostnej,  
Kononopnickiej, Slonecznej, 
Lipowej, Bukowej, Grzybowej, 
Wesolej,

Poprawa atrakcyjnosci 
osadniczej i inwestycyjnej / 
Poprawa infrastruktury 
technicznej

1500000
Budzet 
Gminy 

2012-
2017

3
Stworzenie p lacu zabaw i rekreac ji 
w centrum wsi (przy boisku 
sportowym )

Poprawa atrakcyjnosci 
osadniczej i inwestycyjnej / 
Poprawa estetyki solectwa

180000

Budzet 
Gminy / 
PROW 

2007-2013

2011

4

Powiazanie nowych sciezek 
rowerowych z istniejacymi 
szlakami, stworzenie sciezek 
rowerowych laczacych sasiednie 
solectwa

Rozwój turystyki w oparciu o 
zasoby przyrodnicze i 
kulturowe / Rozwój sieci 
sciezek rowerowych i 
konnych

900000

Budzet 
Gminy / 
RPO WP 

2007-2013 

2012-
2013

5

Stworzenie szlaku kajakowego z 
Jeziora Orle w kierunku 
Wejherowa, budowa miniprzystani 
kajakowej, stworzenie stanowisk 
dla wedkarzy wraz z ustawieniem 
koszy na smiec i wzdluz kanalu

Rozwój turystyki w oparciu o 
zasoby przyrodnicze i 
kulturowe  / Wykorzystanie 
turystyczne Kanalu rzeki 
Redy

950000

Budzet 
Gminy/ PO 
Ryby 2007-

2013

2012-
2013

6
Modernizac ja boiska sportowego 
wraz z budowa zaplecza i 
podlaczeniem do mediów

Poprawa atrakcyjnosci 
osadniczej i inwestycyjnej / 
Poprawa jakosci 
infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej

400000

Budzet 
Gminy 
/wklad 

prywatny / 
PROW 

2007-2013

2011-
2012

Promocja, której zadaniem jest upowszechnianie zamierzen Planu Odnowy wsród 

przyszlych beneficjentów, wykonawców i decydentów, opierac sie bedzie przede wszystkim o 

Internet – strona UG oraz lokalne media, przede wszystkim miesiecznik Nasza Gmina. 

Dokument zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzedu Gminy, na stronie tej beda 

Ø

Tab.  Wykaz najwazniejszych dzialan na terenie solectwa Or le na lata 2010 - 2017

5. PROM OCJA PL ANU ODNOWY M IEJSCOWOSCI

L
p Tytul projektu

Cel ogólny / 
szczególowy

Szacunkowy 
koszt 

Zródla 
finansowa

nia

Lata 
realizacj

i
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sie równiez pojawialy wszystkie informacje dotyczace realizacji zadan zamieszczonych w 

planie.

Stopien realizacji Planu oceniany bedzie w systemie rocznym przez Rade Solecka po 

przedlozeniu przez Soltysa sprawozdania z realizacji Planu. Soltys poddaje pod dyskusje 

sprawozdanie. Rada Solecka zatwierdza roczne sprawozdanie z wykonania  Planu.

W wypadku braku realizacji zalozonych dzialan Soltys przedstawia Radzie Soleckiej 

propozycje dzialan korygujacych majacych na celu osiagniecie wyznaczonych w Planie 

celów. Soltys wraz z Rada Solecka raz do roku dokonuje aktualizacji Planu. W wypadku, gdy 

niektóre elementy Planu przestaly byc aktualne (za wzgledu na wczesniejsze wykonanie lub 

spadek znaczenia) Soltys i Rada podejmuje decyzje o usunieciu danych elementów z Planu. 

Moga takze zaproponowac wprowadzenie nowych elementów na wniosek Soltysa, Radnych 

Soleckich lub mieszkanców.Wszystkie decyzje zmieniajace Plan, jak równiez sprawozdania z 

wykonania Planu podejmowane sa przez Rade Solecka w formie uchwaly.

Uchwala Rady Soleckiej przedstawiana jest na zebraniu wiejskim, poddawana pod 

dyskusje i glosowanie. Po zatwierdzeniu przekazywana jest do Urzedu Gminy (wraz ze 

sprawozdaniem Soltysa z realizacji Planu), który na posiedzeniu Rady Gminy zatwierdza 

zmiany w Planie.

„Plan odnowy miejscowosci Orle. Plan rozwoju solectwa w latach 2010-2017” jest 

zgodny z dokumentami planistycznymi wyzszego rzedu:

Plan rozwoju lokalnego Gminy Wejherowo wraz z wieloletnim planem 

inwestycyjnym do roku 2013 (Uchwala Nr XLIX/419/2006 Rady Gminy Wejherowo 

), 

Strategia rozwoju spoleczno-gospodarczego Gminy Wejherowo na lata 2006-2021 

(uchwalony uchwala Nr XLIX/420/2006 Rady Gminy Wejherowo),

Strategia rozwoju spoleczno-gospodarczego Powiatu Wejherowskiego (Uchwala 

XVI/177/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego),

Gminna strategia rozwiazywania problemów spolecznych, 

6. SYSTEM  M ONITOROWANI A REALIZACJI  PL ANU

7. POWI AZANI A Z PL ANAM I  WYZSZEGO RZEDU

•

•

•

•



Plan odnowy miejscowosci Orle
Plan rozwoju solectwa w latach 2010-2017

36

Strategia Polityki Spolecznej w Powiecie Wejherowskim 2002 – 2012 (uchwalony 

uchwala Nr XXXV/331/02 Rady Powiatu Wejherowskiego),

Program ochrony srodowiska dla Powiatu Wejherowskiego na lata 2004-2011 ( 

uchwalony uchwala nr II/XVI/168/2004 Rady Powiatu Wejherowskiego),

Dzialania zawarte w „Planie odnowy miejscowosci Orle. Planie rozwoju solectwa na 

lata 2010-2017” zawieraja sie w nastepujacych planach operacyjnych:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,

- os 3. Jakosc zycie na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej,

- os 4. Leader,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013,

- os. 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe,

- os 8. Lokalna infrastruktura podstawowa,

- os 9. Lokalna infrastruktura spoleczna i inicjatywy obywatelskie,

•

•

•

•
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