UCHWAŁA NR XLVI/530/2018
RADY GMINY LUZINO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Luzino na lata 2019 - 2026"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się̨ „Plan Odnowy Miejscowości Luzino na lata 2019 - 2026", stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
„Planu Odnowy Miejscowości Luzino na lata 2011-2018”.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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z dnia 30 sierpnia 2018 r.

PLAN ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI LUZINO
NA LATA 2019-2026

LUZINO, sierpień 2018 roku
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I. WSTĘP
Celem opracowania Planu Odnowy Miejscowości Luzino jest sformułowanie strategii rozwoju wsi
Luzino, a przedmiotem jest:
✓ analiza zasobów sołectwa,
✓ analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych sołectwa, oraz potencjalnych szans
i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa
i mieszkańców,
✓ wizja rozwoju wsi,
✓ priorytety rozwojowe, cele i projekty.
Sołectwo musi dysponować Planem Odnowy Miejscowości w celu wykorzystania w pełni
istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostęp do środków pomocowych i funduszy
centralnych. Gmina Luzino posiada Strategię rozwoju Gminy Luzino na lata 2016 – 2025, która
przyjęta została uchwałą nr XXIII/225/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 2016 r.,
a następnie zmieniona uchwałami Rady Gminy Luzino nr XXXI/350/2017 z 17 lipca 2017 r. oraz nr
XLII/493/2018 z 22 maja 2018 r.
Plan Odnowy Miejscowości Luzino przygotowano w oparciu o informacje zawarte w dokumencie,
Strategia Rozwoju Gminy Luzino na lata 2016 – 2025 oraz publikacji „Gmina Luzino w jednej dłoni”,
wydanej przez Urząd Gminy w Luzinie.
II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI. POŁOŻENIE.
Luzino (w jęz. kaszubskim Lëzëno) wieś gminna, położona w północno-środkowej części
województwa pomorskiego oraz w centralnej części powiatu wejherowskiego. Należy do jednej
z największych wsi w województwie pomorskim i jest najstarszą miejscowością w powiecie
wejherowskim.
Przez miejscowość przebiega horyzontalnie linia kolejowa nr 202 Gdańsk Główny – Stargard oraz
droga krajowa nr 6, zaś wertykalnie – droga powiatowa nr 1451G Kniewo – Łebno (ul. Wilczka i Ofiar
Stutthofu). Przez południową część centrum wsi przebiega droga powiatowa 1410G (LuzinoDąbrówka-Sopieszyno), obejmująca ulice Kościelną i Robakowską. Odległość z Luzina do (centrum)
Wejherowa to około 12 km, Lęborka 26 km, Gdyni 36 km, Gdańska 55 km oraz Słupska 77 km.
Mieszkańcy Gminy mogą korzystać z połączeń komunikacyjnych realizowanych przez: PKS Gdynia
oraz PKP i SKM.
III. RYS HISTORYCZNY.
Luzino wymienione zostało w dokumencie lokacyjnym z 1245 roku. Stanowiło własność
zakonu norbertanek żukowskich. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z okresu 4200-1700 lat p.n.e.
Cennym znaleziskiem archeologicznym było grodzisko z IX wieku usytuowane nad rzeką Bolszewką
(pierwotna nazwa rzeki - Luzińska Struga) i skarb 300 monet (odkryty w 1948 roku w czasie orki)
z połowy X wieku, w tym: jedna arabska, angielska, 29 niemieckich (w tym 15 denarów krzyżowych).
Monety te przechowywane są w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Odnaleziona
została również stara stocznia produkującą łodzie dłubanki 2.500 lat temu. Późniejsze dzieje Luzina
związane są z historią i losami Pomorza Gdańskiego (przynależność do Komturstwa mirachowskiego
w okresie krzyżackim, do zaboru pruskiego w czasie rozbiorów Polski). Odzyskanie niepodległości
Pomorza w 1920 roku oznaczało dla Luzina i okolic wolność i przynależność do państwa polskiego.
Granica polsko - niemiecka przebiegała w Strzebielinie. Między Paraszynem, Porzeczem, a Tępczem
(należącym do Polski) granicę wytyczała rzeka Łeba. W czasie II wojny światowej przez Luzino
przechodził tzw. „Marsz Śmierci” czyli droga ewakuacji więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof.
Śladem po ich pobycie została mogiła 12 więźniów na miejscowym cmentarzu. Wydarzenie to
upamiętniają: płaskorzeźba znajdująca się w kościele parafialnym św. Wawrzyńca, tablice
informacyjne na Szkole Podstawowej im. L. Bądkowskiego i obelisk na placu św.Józefa oraz kapliczka
przydrożna ufundowana przez Stutthowiaków przy ul.Robakowskiej – „za dar życia i zorganizowaną
ucieczkę więźniów”.
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IV. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA.
Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz
informacji będącej w posiadaniu urzędu gminy, a także zgromadzonych przez mieszkańców podczas
organizowanych zebrań wiejskich.
Pod pojęciem zasobów rozumie się wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją
obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji
publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.
W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:
✓ środowisko przyrodnicze,
✓ środowisko kulturowe,
✓ dziedzictwo historyczne i religijne,
✓ obiekty i tereny,
✓ instytucje, ludzie. organizacje społeczne.
V. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE.
Luzino usytuowane jest na pograniczu dwóch wielkich jednostek morfologicznych: Pobrzeża
Bałtyckiego i Pojezierza Kaszubskiego. Przez Luzino przepływa rzeka Bolszewka. Do osobliwości
przyrodniczych należy zaliczyć: park dendrologiczny „Arboretum” (ul.Of.Stutthofu), użytki leśne:
Torfowisko w Zielonym Dworze na północny wschód od Luzina (pow.1.09ha), Luziński Moczar na
północny wschód od Luzina (1,79ha), Żródło Jadwigi na zachód od Luzina (0,31ha), Bielawa na
północ od Robakowa (3.32ha) oraz następujące pomniki przyrody: grab (róg ul.Kościelnej z
Kaszubską), dąb szypułkowy (ul.Jasna), naturalna altana grabowa (ul.Kaszubska), Aleja Lipowa na
wzgórzu Kukówka (wzdłuż schodów od ul.Of.Stutthofu do biblioteki), Aleja Lipowa Jana (od
ul.Wejherowskiej w kierunku leśniczówki).
.
VI. ŚRODOWISKO KULTUROWE.
Na terenie Luzina znajduje się wiele obiektów o wartości zabytkowej i historycznej. Należą do
nich:
✓ kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca (ul. Kościelna). Obiekt pochodzi z 1740 roku. Na
wieży świątyni znajduje się chorągiewka z datą 1689, przeniesiona z poprzedniego
drewnianego kościoła. Bryłę kościoła rozbudowano w XX w. Wyposażenie kościoła jest
barokowe oraz późniejsze z XIX i końca XX wieku. W kościele zwracają uwagę liczne rzeźby
z XVIII w., droga krzyżowa z XIX w., chrzcielnica z XVIII w. oraz wykuta z kamienia
kropielnica (średniowieczna) zachowana z pierwszego kościoła. Na frontonie znajduje się
fresk upamiętniający Marsz Śmierci i kanonizację o. Maksymiliana Kolbego pędzla artysty
Edmunda Szyftera. Na wieży kościelnej znajdują się 4 dzwony: zabytkowy z gdańskiego
warsztatu E. Lindemana z 1793 roku, dzwon „Niemiec” z 1895 roku (przeniesiony z kościoła
ewangelickiego), dzwon „Maryja” z 1950 roku oraz dzwon okrętowy. Również znajduje się
tam, czynny do dnia dzisiejszego, stary mechaniczny zegar z 1912 roku ufundowany przez
Ks. Prałata Walentego Dąbrowskiego z Dąbrówki Młyn. Ciekawostkę stanowi zegar słoneczny
umieszczony na południowej ścianie kościoła.
✓ ulica Kościelna zabudowana kamienicami z końca XIX w. i początku XX w. , w tym dawną
organistówką. Za murem kościoła znajduje się stara plebania i dawny rynek, przy którym
usytuowany jest zrekonstruowany w 2010 roku Pomnik Powstańców i Wojaków.
✓ ulica Of.Stutthofu, gdzie w pobliżu Placu św.Józefa, znajdują się 2 budynki o typowej dla
tych terenów konstrukcji sztachulcowej (mur pruski wypełniony cegłą), budynek drewniany –
pierwsza poczta, budynek murowany – dawny zajazd. Natomiast w pobliżu dworca
kolejowego znajduje się budynek byłej mleczarni i fabryki serów, gorzelni, poczty, dawnej
policji pruskiej, budynki szkoły. Wszystkie obiekty pochodzą z końca XIX w.
✓ dawny kościół protestancki, położony na „wzgórzu Kukówka”
(ul.Of.Stutthofu),
wybudowany z inicjatywy właściciela dóbr barłomińskich w roku 1895. Adoptowany na
potrzeby biblioteki w 1978 roku.
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✓ dwie kapliczki barokowe z XVIII w. (ul.Of.Stutthofu, ul.Długa), na których osadzone są
płaskorzeźby autorstwa Edmunda Szyftera. Na kapliczce przy ul.Of.Stuthofu umieszczono
płaskorzeźby Pana Jezusa Frasobliwego, Matki Boskiej z Dzieciątkiem, świętych: Krzysztofa,
Floriana, Izydora i Jana Pawła II, przy ul.Długiej płaskorzeźbę Anioła Stróża opiekującego się
dzieckiem oraz żelazny krzyż i z cynową figurką Chrystusa .
Na podstawie Legendy o Lusini odkryto grodzisko z IX w. nad rzeką Bolszewką. Odnalazł je
Kazimierz Dampz w 1967 roku. Powstały w IX wieku gród spełniał funkcję obronną i strzegł szlaku
handlowego Via Regii. Położony jest na południowy wschód od Luzina – nad rzeką Bolszewką.
Usytuowany jest na wyniesieniu polodowcowym, ma kształt owalnego czworoboku (80m na 48m)
i otoczone jest wałem ziemnym.
VII. DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I RELIGIJNE.
Na początku XIV wieku Luzino zostało zagarnięte przez Zakon Szpitala Najświętszej Maryi
Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. W roku 1354 decyzją Zakonu przeniesione zostało z
polskiego „prawa książęcego” na niemieckie „prawo chełmińskie”. W wyniku wojny trzynastoletniej, w
roku 1466 Luzino ponownie znalazło się w granicach Królestwa Polskiego. Po pierwszym rozbiorze
Polski (1772) Luzino znalazło się w granicach państwa pruskiego. Wtedy też po pięciu stuleciach
nastąpiła zmiana własności wsi, kiedy przeszła pod zarząd króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego.
Dynamiczny rozwój Luzina nastąpił po roku 1870, po wybudowaniu linii i stacji kolejowej.
Wybudowano wówczas również pocztę, mleczarnię, gorzelnię, budynek policji, szkołę, domy dla
kolejarzy, karczmę, budynki pełniące funkcje handlowo-mieszkalne oraz obiekty przemysłu rolnospożywczego. Powstanie linii kolejowej było bez wątpienia katalizatorem rozwoju Luzina, ożywiło
wymianę towarową. Po pierwszej wojnie światowej, w wyniku postanowień traktatu wersalskiego i po
wkroczeniu w 1920 roku wojsk generała Hallera – Luzino powróciło do Polski. Nie bez znaczenia
okazała się aktywność lokalnej ludności, ponieważ na Kaszubach było wielu zwolenników powrotu do
Polski. Po odzyskaniu niepodległości wzrosła wśród mieszkańców aktywność społeczna i
gospodarcza. W 1928 roku nastąpiła elektryfikacja wsi, a prąd dostarczała elektrownia wodna
w Bolszewie. Wybuch drugiej wojny światowej zahamował rozwój Luzina. W czasie kampanii
wrześniowej zniszczony został Pomnik Powstańców i Wojaków wybudowany w 1923 r. (został
zrekonstruowany w 2010 r.). Wielu mieszkańców zginęło w Piaśnicy, innych wywożono do obozów
koncentracyjnych – eksterminowano inteligencję, działaczy społecznych, aktywistów, ludzi kultury.
Działała tu Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”. W lutym 1945 roku przez Luzino
przechodziły kolumny „Marszu Śmierci”.
W roku 1245 Luzino, w oparciu o dokument lokacyjny biskupa włocławskiego, zostało
darowane w posagu fundacyjnym klasztorowi norbertanek w Żukowie, który był, jak się przyjmuje,
inicjatorem budowy kościoła w Luzinie. Od samego początku patronem parafii jest św. Wawrzyniec.
Na terenie Luzina funkcjonują dwie parafie: pod wezwaniem św. Wawrzyńca oraz powstała w 2002 r.
parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. Luzino jest siedzibą władz dekanalnych. Wieś
dawniej i obecnie zamieszkiwana jest przede wszystkim przez wyznawców religii rzymsko –
katolickiej.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Izba Regionalna, której misją jest
ochrona
materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi kaszubskiej. Izba wypełnia ją poprzez
gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie do celów badawczych i
wystawienniczych dóbr kultury związanych z historią, etnografią, archeologią i sztuką regionu,
organizując wystawy, popularyzując wiedzę, prowadząc badania naukowe i działania edukacyjne.
W zbiorach Izby Regionalnej znajdują się przedmioty pokazujące pracę i codzienne życie Kaszubów
oraz maszyny i urządzenia używane w rolnictwie i leśnictwie. Ponadto tradycje Kaszub kultywowane
są poprzez bieżąca działalność: chóru „Lutnia”, dziecięcy zespół ludowy „Luzińskie Dzwoneczki”,
Regionalny Teatr Dramatyczny, Orkiestra Dęta, Koło Gospodyń Wiejskich.
Luzino, od 2002 r. jest organizatorem Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej
„Kaszëbsczé Spiéwë”, który promuje rodzimą kulturę. Inicjatorami organizacji festiwalu byli
nauczyciele i działacze kaszubscy z Luzina.
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W Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie (dawnym Gimnazjum im.
Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich) od piętnastu lat młodzi ludzie z całych Kaszub sprawdzają swoją
wiedzę dotyczącą regionu w ramach Sejmiku Kaszubskiego – Konkursu Wiedzy o Kaszubach i
Pomorzu. Sejmik jest również miejscem spotkania działaczy kaszubskich
VIII. OBIEKTY I TERENY.
Luzino jest miejscowością zurbanizowaną. Na terenie sołectwa występuje głównie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Na terenie miejscowości działa 689 podmiotów gospodarczych,
reprezentujących różne gałęzie gospodarki oraz funkcjonuje 196 gospodarstw rolnych o
zróżnicowanej wielkości. Mieści się tutaj wiele placówek handlowych, usługowych, w tym Poczta
Polska, Bank Spółdzielczy w Krokowej, punkt Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski.
Ponadto, usytuowane są:
✓ placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, Szkoła
Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy, Gminne przedszkole Publiczne, niepubliczne
placówki wychowania przedszkolnego: Niepubliczne Przedszkole – Świat Przedszkolaka
„Tygryski”, Niepubliczne Przedszkole Matematyczno – Językowe „Bajkowa Dolina”, Punkt
Przedszkolny „TYGRYSKI” Mateusz Krawczyński,
✓ placówka opieki nad dziećmi do lat 3 – Żłobek „Tuptusie”,
✓ placówki opieki zdrowotnej – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia, Piotr
Pelcer, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne,
✓ placówka pomocy społecznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,,
✓ instytucje kultury – Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla, Gminny Ośrodek Kultury,
Izba Regionalna, działająca przy ośrodku kultury,
✓ gminna jednostka sportu – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
✓ obiekty sportowe – hala widowiskowo – sportowa, sala gimnastyczna, pełnowymiarowe boisko
piłkarskie, wraz z boiskiem treningowym, boisko – wielofunkcyjne „Orlik”,
✓ obiekty sakralne – kościół pw. św. Wawrzyńca, kościół pw. matki Boskiej Różańcowej,
✓ świetlica wiejska,
✓ Komisariat Policji,
✓ place zabaw,
✓ pomniki i obeliska: Pomnik Powstańców i Wojaków, Pomnik prof. Gerarda Labudy, obelisk:
poświęcony pamięci Józefa Wilczka, upamiętniający „Marsz Śmierci”, poświęcony pamięci
Księdza Jerzego Popiełuszki, upamiętniający 70 rocznicę
napaści ZSSR na Polskę,
poświęcony pamięci prof. Gerarda Labudy,
✓ parki: dendrologiczny, prof. Gerarda Labudy oraz przy ul. Młyńskiej, który był miejscem
pochówku ewangelików oraz kilkudziesięciu osób pochodzenia niemieckiego zmarłych w
pociągu, gdy opuszczali ziemię Prus Wschodnich w 1945 roku,
✓ „Ścieżka zdrowia” położona w lesie, (wejście od ul.Wilczka), miejsce rekreacyjno – sportowe,
z zielonymi punktami kontrolnymi, przystosowane do uprawiania biegów, z wyznaczonymi
trasami nordic walking i narciarstwa biegowego,
✓ wyznaczone ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – jezdne od Kochanowa przez Kębłowo do Luzina
przy ulicach: Wilczka, Młyńskiej i Robakowskiej, dalej do Robakowa i w kierunku Sychowa,
✓ punkty widokowe: wzgórze Kukówka – 118,9 m n.p.m. z widokiem na panoramę części Luzina
oraz w lesie na „Ścieżce zdrowia” z widokiem na przełom rzeki Redy, Charwatynię,
Strzebielino,
✓ trasa piesza po starym Luzinie rozpoczynająca się przy Placu św. Józefa, a dalej ulicami:
Kościelną, Starowiejską, Kaszubską, Młyńską, Wilczka, Spółdzielców, Wilczka, Of. Stutthofu
do cmentarza parafialnego.
IX. INSTYTUCJE. LUDNOŚĆ I ORGANIZACJE SPOŁECZNE.
Luzino jest siedzibą władz samorządowych. Mieści się tutaj urząd gminy, zapewniający
obsługę administracyjną organów gminy, w zakresie realizacji zadań publicznych nałożonych na
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gminę. Na terenie sołectwa znajduje się większość obiektów użyteczności publicznej obsługujących
mieszkańców gminy.
Luzino posiada dość atrakcyjne położenie w sąsiedztwie Wejherowa oraz Trójmiasta. Od kilkunastu
lat obserwuje się w Luzinie stały napływ ludności, zarówno z innych miejscowości gminy jak i z
pobliskich miast takich jak: Wejherowo, Reda, Rumia, Gdynia, Gdańsk i innych miejscowości z terenu
całego kraju.
Kształtowanie się liczby ludności w miejscowości Luzino w latach 2013 – 2018 przedstawia się
następująco:
Rok

Liczba ludności

Rok

Liczba ludności

2013

7200

2016

7421

2014

7241

2017

7528

2015

7335

2018

7579

W Luzinie działają następujące organizacje jak:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ochotnicza Straż Pożarna,
Koło Gospodyń Wiejskich,
Gminny Klub Sportowy,
Kaszubskie Towarzystwo SportowoKulturalne,
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
„Pro Bono”,
Związek Emerytów i Rencistów,
Związek Kombatantów R.P.,
i Byłych Więźniów Politycznych,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Stowarzyszenie Świetlica Integracyjna
Skrzydło Anioła,
Klub Abstynenta „Luzino”,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„TON”,
Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego Koło w Wejherowie O/Luzino,
Stowarzyszenie Samorządność,
Związek Harcerstwa Polskiego – 70
Luzińska Wodna Drużyna Harcerska.

Organizacje społeczne prowadzą m.in. działania na rzecz propagowania sportu, aktywności fizycznej
i rekreacji, kultury i historii regionu. Działania tych podmiotów przyczyniają się głównie do promocji
zdrowego stylu życia oraz integracji mieszkańców. Stowarzyszenia prowadzą akcje w zakresie
promowania talentów, krzewienia historii lokalnej oraz dbania o kaszubską tradycję regionu.
Organizacje pozarządowe działają też na rzecz potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych i
wykluczonych.
X. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA
ZASPOKOJENIA
POTRZEB
MIESZKAŃCÓW,
SPRZYJAJĄCYCH
NAWIĄZYWANIU
KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALO –
PRZESTRZENNE.
W miejscowości Luzino wyróżnić można kilka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu
na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Do najważniejszych miejsc należą:
✓ biblioteka, ośrodek kultury, które organizują wystawy, pokazy, zajęcia, warsztaty, spotkania
autorskie dla dzieci, młodzieży, spotkania, kursy dla seniorów, są miejscem spotkań
organizacji pozarządowych,
✓ obiekty sportowe – hala widowiskowo – sportowa, boisko – wielofunkcyjne „Orlik”, z których
przed wszystkim korzystają dzieci i młodzież, a na których organizowane są zajęcia sportowe,
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✓
✓
✓
✓
✓

obejmujące różne dyscypliny sportu, treningi, turnieje, koncerty, kiermasze, imprezy kulinarne
i inne,
tereny wokół boiska sportowego, na których odbywają się festyny gminne,
świetlica wiejska, która jest miejscem spotkań integracyjnych mieszkańców, organizacji
pozarządowych,
„Ścieżka zdrowia” położona w lesie, jako miejsce rekreacyjno – sportowe, przystosowane do
biegania, wykonywania ćwiczeń, jak tez spacerowania,
Park „Arboretum”, który jest miejscem spotkań integracyjnych, a także miejscem koncertów
letnich,
Park prof. Gerarda Labudy, który jest miejscem spotkań i odpoczynku wśród zieleni dla
mieszkańców, można spacerować wytyczonymi ścieżkami, przysiąść na ławeczce, skorzystać
z WiFi.

XI. ANALIZA SWOT.
Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne
sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na
przyszłość sołectwa i mieszkańców.
Praca nad analizą SWOT miejscowości Luzino w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego
związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi, pozwoliły na uzyskanie opinii, spostrzeżeń,
wniosków i uwag odnośnie stanu wyjściowego. Zdobyta wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji
na temat wewnętrznych atutów, możliwości i pozytywnych cech Luzina umożliwiających
podejmowanie skutecznych działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu.
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Tabela nr 1. Analiza zasobów sołectwa.

Brak

Rodzaj zasobu

Środowisko przyrodnicze:
- walory krajobrazu
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecz.)
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
- osobliwości przyrodnicze
- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
- podłoże, warunki hydrogeologiczne
- gleby, kopaliny
Środowisko kulturowe:
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
- walory zagospodarowania przestrzennego
- zabytki
- zespoły artystyczne
Dziedzictwo historyczne i religijne:
- miejsca, osoby i przedmioty kultu
- święta, odpusty, pielgrzymki
- tradycje, obrzędy, gwara
- legendy, podania i fakty historyczne
- ważne postacie historyczne
- specyficzne nazwy
Obiekty i tereny:

Jest
o znaczeniu
małym

Jest
o znaczeniu
średnim

Jest
o znaczeniu
dużym

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

- działki pod zabudowę mieszkaniową

X

- działki pod domy letniskowe
- działki pod zakłady usługowe i przemysł

X

- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe
- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)
- place i miejsca publicznych spotkań

X

X
X
X

- miejsca sportu i rekreacji
Gospodarka, rolnictwo:

X

- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
- różnorodność firmy produkcyjnych i zakładów usługowych
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
Instytucje:

X
X
X

- placówka administracji publicznej
- placówki opieki społecznej
- placówki oświatowe
- instytucje kultury
Ludzie, organizacje społeczne:

X
X
X

X

- atrakcyjne położenie, dobre połączenia komunikacyjne
- przyjezdni stali i sezonowi
- funkcjonowanie stowarzyszeń

X
X
X
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Tabela nr 2. Diagnoza aktualnej sytuacji sołectwa.
Co je wyróżnia?

Wysoki przyrost naturalny, wysoka migracja dodatnia. Stały wzrost liczby mieszkańców.
Jedna z większych wsi w kraju.

Jakie pełni funkcje?

Sypialni dla Trójmiasta i Małego Trójmiasta. Siedziba władz gminy. Kulturotwórcza dla
pozostałych Sołectw Gminy.

Kim są mieszkańcy?

Rdzenni Kaszubi oraz ludność napływowa. Lokalni artyści, historycy. Członkowie władz
samorządowych, w tym powiatu wejherowskiego. Działacze Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego.;

Co daje utrzymanie?

Własna działalność gospodarcza. Zatrudnienie w sektorze prywatnym w miejscowych
firmach. Prowadzenie gospodarstw rolnych. Bliskość Trójmiasta. Dostęp do rynku pracy
np. stocznie, port, administracja, uczelnie, ochrona zdrowia.

Jak zorganizowani są
mieszkańcy?
W jaki sposób rozwiązują
problemy?

Rada Sołecka. Działalność w stowarzyszeniach, udział w różnorodnych formach
działalności kulturalnej jak i również sportowej, poprzez członkostwo w zespołach,
klubach.
Dyskusje, współpraca z urzędem gminy, własna praca, jako wkład.

Mało urządzonych miejsc terenów zielonych, terenów rekreacji sportowej,
estetyzacja. Zaniedbane budynki użyteczności publicznej i komunalnej; Brak
architektury; Zieleni;
Kultywowanie tradycji kaszubsko-ludowych; Dożynki; Reaktywowanie
Jakie obyczaje i tradycje są u nas Lutnia;11listopada; Pamięć o zmarłych w czasie wojny – „Marsz śmierci”; Biegi
pielęgnowane i rozwijane?
Tarnowskiego – 2 maja; Izba Regionalna
Jaki wygląd ma nasza wieś?

Jak wyglądają mieszkania
i obejścia?
Jaki jest stan otoczenia
i środowiska?
Jakie jest rolnictwo?
Jakie są powiązania
komunikacyjne?
Co proponujemy dzieciom i
młodzieży?

słaba
małej
chóru
im. J.

Obejścia z reguły są zadbane. Mieszkańcy dbają o swoje posesje. Widoczny jest wysoki
standard niektórych prywatnych nieruchomości. Obiekty użyteczności publicznej
wymagają modernizacji.
Zaśmiecone lasy. Mieszkańcy prowadzą segregacje odpadów. Brak sieci kanalizacyjnej
w części miejscowości. Oczyszczalnia ścieków. Stacja uzdatniania wody. Dużo zieleni.
Bliskość do terenów leśnych.
Mały procent. Zlokalizowane są na obrzeż. Drobno i średniotowarowe, wielokierunkowe.
SKM, PKP, PKS, sąsiedztwo drogi nr 6, dróg powiatowych. Własny transport.
Zajęcia sportowe, koła zainteresowań rozwijające uzdolnienia, udział w różnorodnych
zajęciach prowadzonych przez bibliotekę, ośrodek kultury, działalność w zespołach
prowadzonych przez instytucje kultury.
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Podsumowanie.

SŁABE STRONY

SILNE STRONY
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

wysoki przyrost naturalny, stały wzrost liczby
mieszkańców, jedna z większych wsi w kraju,
wysoki rozwój mieszkalnictwa indywidualnego,
duża ilość działających organizacji pozarządowych,
położenie w pobliżu „6”, połączenie z Trójmiastem
– PKP, SKM,
duża ilość prywatnych firm (kilka o zasięgu
ogólnokrajowym),
ośrodek zdrowia, biblioteka, ośrodek kultury,
siedziba UG, poczta, 2 kościoły, szkoły,
przedszkola, żłobek
bliskość terenów leśnych,
zabytki: kościół, kapliczki, kamieniczki z pocz. XX
w., grodzisko

✓
✓
✓
✓
✓
✓

ZAGROŻENIA

SZANSE
✓
✓
✓
✓
✓

możliwość uzyskania środków finansowych
zewnątrz,
promocja wsi przez byłych mieszkańców,
modernizacja drogi krajowej nr 6,
modernizacja linii kolejowej,
budowa gazociągu i autostrady

mało miejsc do spotkań mieszkańców oraz
organizacji pozarządowych,
brak jeziora, dostępu do morza i innych naturalnych
zbiorników wodnych,
słaba baza hotelowa,
zaśmiecenie lasów,
duże zanieczyszczenia powietrza (kotłownie
węglowe),
drogi o nawierzchni gruntowej

z
✓
✓

zanieczyszczenie środowiska,
brak środków finansowych na inwestycje

XII.WIZJA ODNOWY MIEJSCOWOŚCI.
Wizja Odnowy Miejscowości odwołuje się do jej przyszłości. Wizję Odnowy Miejscowości Luzino
sformułowano następująco: „Luzino atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, wypoczynku i pracy”.
XIII. ARKUSZ PLANOWANIA.
Arkusz planowania – Plan Odnowy Miejscowości zawiera układ wyznaczonych priorytetów
rozwojowych, celów, oraz konkretnych projektów. Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z ustaloną wizją
odnowy Luzina.
W zależności od zaawansowania prac, projekty powinny być uszczegółowione. Szczególnie ważne jest
określenie kosztów związanych z ich wdrażaniem. Zwykle ma to największy wpływ na ustalanie harmonogramu
realizacji planu.
XIV.HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU.
Harmonogram wdrażania planu wyznacza priorytety dotyczące działań w krótszej i dłuższej
perspektywie oraz określa odpowiedzialnych za realizację całego planu oraz poszczególnych jego elementów.
Realizacja części elementów planu będzie odbywać się z udziałem władz gminnych.
Wszystkie niżej wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej aktywności
mieszkańców umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów, przy odpowiednim zrozumieniu i współpracy
ze strony władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców. Oczywiście warunkiem koniecznym jest
zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania tych zadań ze strony władz gminnych, samorządów
wyższego szczebla, instytucji dysponujących środkami unijnymi, przedsiębiorstw użyteczności społecznej oraz
firm prywatnych.
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XV.OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ DO REALIZACJI W LATACH 2019 – 2026.
W rozmowach z sołtysem oraz obserwując oczekiwania mieszkańców określono dziedziny zadań,
spośród których należało wybrać te, których inwestycje są najbardziej potrzebne. Do wyboru przedstawiono
następujące dziedziny:
1. Budowa,
modernizacja
ciągów
pieszo
rowerowych
przy
drogach
gminnych
i powiatowych.
2. Zagospodarowanie centrum wsi.
3. Budowa skateparku .
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
5. Budowa obiektu usług administracji publicznej.
6. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie.
7. Modernizacja obiektów oświatowych.
8. Budowa stref sportowych, rekreacyjno – sportowych i modernizacja już istniejących.
9. Modernizacja infrastruktury drogowej.
10. Urządzanie terenów zielonych.
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego.
12. Inwestycje proekologiczne.
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XVI. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUZINO NA LATA 2019 – 2026.
Lp.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Zakres zadania

Cele/oczekiwane rezultaty

•

•

Wartość
szacunkowa
zadania w zł

Planowane źródła
finansowania

Zadania inwestycyjne

1.

2.

3.

Budowa,
modernizacja
ciągów pieszo
rowerowych oraz
ścieżek
rowerowych przy
drogach gminnych
i powiatowych

2019-2026

Zagospodarowanie
centrum wsi

2019

Budowa
skateparku

2019

Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej

2019-2026

Wytyczenie i budowa
ścieżek rowerowych oraz
szlaków pieszych (na
potrzeby skomunikowania
ze szlakami turystycznymi
o znaczeniu lokalnym i
regionalnym,
•
Budowa ciągów pieszo rowerowych,
•
Modernizacja istniejących
ciągów pieszo –
rowerowych.
•
Budowa placu zabaw
wraz z bezobsługowym
parkiem linowym,
•
Budowa ścieżki
sensorycznej.
•
Budowa płyty betonowej,
•
Montaż urządzeń.
•

4.

5.

6.

Budowa obiektu
usług administracji
publicznej

Zagospodarowanie
terenu wokół
budynku Gminnej
Biblioteki
Publicznej
w Luzinie

•
•
•

•
•
•
•

Dalsza rozbudowa sieci
kanalizacyjnej wraz z
przyłączami do
nieruchomości.

•

Zaprojektowanie
budynku siedziby
Urzędu Gminy w
Luzinie,
•
Budowa obiektu.
•
Przygotowanie projektu
zagospodarowania
terenu,
•
Inwestycje
modernizacyjne obiektu i
terenu.

•

•

2019-2026

2019-2026

Poprawa wizerunku
miejscowości,
Zwiększenie atrakcyjności
miejscowości w aspekcie
turystyczno- rekreacyjnym,
Poprawa jakości życia na
terenie miejscowości,
Poprawa komunikacji
turystycznej.

•

•
•

Zwiększenie aktywności
mieszkańców,
Zwiększenie atrakcyjności
miejscowości.
Zwiększenie aktywności
mieszkańców,
Zwiększenie atrakcyjności
miejscowości
Poprawa jakości życia
mieszkańców.

Poprawa wizerunku
miejscowości,
Poprawa jakości usług
obsługi mieszkańców.
Zwiększenie atrakcyjności
miejscowości,
Rozwój kultury w gminie.

1 000 000

482 017,33

Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach projektów
rządowych

Budżet Gminy
PROW

Budżet Gminy
287 090,09
PROW

10 000 000

500 000

Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach projektów
rządowych, funduszy ochrony
środowiska
Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach projektów
rządowych
Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach projektów
rządowych
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•

•

7.

Modernizacja
obiektów
oświatowych

•
2019-2026

•
•

•
•
8.

Budowa stref
sportowych,
rekreacyjno –
sportowych
i modernizacja już
istniejących

•

2019-2026

•
•
•
•
9.
Modernizacja
infrastruktury
drogowej

•
2019-2026
•
•

Rozbudowa szkół
podstawowych o kolejne
sale dydaktyczne,
stołówki szkolne,
Rozbudowa
przedszkola,
Remonty obiektów
oświatowych,
Zagospodarowanie
terenów wokół szkoły,
Zakup wyposażenia
szkół, pomocy
dydaktycznych, w tym
nowoczesnych pracowni
komputerowych,
językowych, itp.
Budowa boisk
sportowych,
Zakup, montaż
urządzeń sportowych,
rekreacyjnych oraz
małej architektury,
Modernizacja istniejącej
infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej,
Ogrodzenie terenów ,
Budowa placów zabaw,
Modernizacja
istniejących placów
zabaw.
Utwardzanie dróg
gruntowych m.in. płytami
typu jomb, kostka
brukową, asfaltem,
Budowa zatok
autobusowych,.
parkingów,
Montaż elementów małej
architektury,
Wyposażanie w elementy
organizacji ruchu

•

Poprawa jakości
edukacji.

7 000 000

•
•

•

•
•
•

Poprawa wizerunku
miejscowości,,
Zwiększenie
atrakcyjności
miejscowości w aspekcie
turystycznorekreacyjnym
Poprawa jakości życia na
terenie miejscowości.

7 000 000

Poprawa bezpieczeństwa
na terenie wsi,
Poprawa jakości i komfortu
jazdy,
Poprawa wizerunku wsi.
3 000 000

Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach projektów
rządowych

Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach projektów
rządowych

Budżet Gminy
RPO
PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach projektów
rządowych
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drogowego.
Urządzanie terenów
zielonych,
•
Zakup, montaż małej
architektury.
•

10.

Urządzanie
terenów zielonych

2019-2026

•
11.

Modernizacja
oświetlenia
ulicznego

2019-2026
•
•

12.

Inwestycje
proekologiczne

2019-2019

•

•
•

Ustawienie nowych
punktów świetlnych na
terenie całej
miejscowości,
Modernizacja
istniejącego oświetlenia.

•

Pozyskiwanie z energii z
źródeł odnawialnych,
Solary, pompy ciepła,
fotowoltaika, itp.

•

•

•

Poprawa wizerunku
miejscowości,
Zwiększenie
atrakcyjności
miejscowości.
Poprawa wizerunku
miejscowości,
Zwiększenie
bezpieczeństwa życia
mieszkańców.
Poprawa jakości życia
ludności,
Dbanie o czyste
powietrze, (stan
środowiska).

200 000

1 000 000

3 000 000

Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach projektów
rządowych
Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach projektów
rządowych, funduszu ochrony
środowiska
Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
w tym w ramach projektów
rządowych
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XVII. WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU.
Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie
uchwałą Rady Gminy Luzino. Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy Luzino, Sołtysowi i Radzie
Sołeckiej.
Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały
czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i
finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty.
XVIII. PODSUMOWANIE.
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu ośmiu najbliższych lat realizację
kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie
współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i
kulturową.
Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia miejscowości jako lokalnego ośrodka
rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Luzino ma także służyć integracji społeczności
lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i
młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.

16
Id: 5FB34477-0DD1-4878-AF2B-9E3D28C53C52. Podpisany

Strona 16

