UCHWAŁA NR XLVI/547/2018
RADY GMINY LUZINO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kochanowo 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 Kochanowo na lata 2019 - 2026", stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Z końcem 2018 r. traci moc uchwała Nr XX/228/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kochanowo na lata 2012 - 2019".
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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Załącznik
do Uchwały Nr XLVI/547/2018
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

PLAN ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI
KOCHANOWO
NA LATA 2019-2026

KOCHANOWO, SIERPIEŃ 2018 ROK
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I. WSTĘP
Celem opracowania Planu Odnowy Miejscowości Kochanowo jest sformułowanie strategii rozwoju wsi, 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 Kochanowo 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.
Kochanowo (w jęz. kaszubskim Kòchanowò). Miejscowość Kochanowo usytuowana jest w północnej
części województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim. Sołectwo Kochanowo położone jest w północno –
wschodniej części Gminy Luzino. Graniczy z sołectwami Gminy Luzino: Kębłowo, Zelewo i Zielnowo, Gminy
Wejherowo: Góra, Gościcino, Gminy Łęczyce – Strzebielino. Wieś zamieszkuje 489 mieszkańców (wg. stanu na
dzień 30.06.2018r.). Na terenie sołectwa funkcjonują 44 gospodarstwa rolne. Podmiotów działalności
gospodarczej zarejestrowanych jest 20. Mieszkańcy sołectwa mogą korzystać z komunikacji PKS Gdynia oraz
MZK Wejherowo.
III. RYS HISTORYCZNY.
Wieś sołecka o charakterze rolniczym, wydzielona w roku 1864 z dóbr kębłowskich. Najstarsze
osadnictwo datowane jest na wczesną epokę żelaza. Nazwa Kochanowo powstała w latach 20 XX w. i wywodzi
się od nazwiska właściciela wsi – Koch, który pod koniec XVIII w., zgodnie z modą romantyzmu, wybudował w
niej pałacyk, założył park i obszary leśne. W przyległym do pałacu parku znajduje się grób właściciela majątku
Emila Kocha. Majątek ten, w 1936 roku rozparcelowano, a nowi właściciele na wydzielonych gruntach postawili
zabudowania zwane Poniatówkami.
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.
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V. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE.
Kochanowo usytuowane jest na pograniczu dwóch wielkich jednostek morfologicznych: Pobrzeża
Bałtyckiego i Pojezierza Kaszubskiego. Leży na przedłużeniu drogi krajobrazowej Kępy Góreckiej.
VI. ŚRODOWISKO KULTUROWE.
Na terenie znajdują się obiekty o wartości zabytkowej i historycznej, do których należą:
✓ zespół dworsko – pałacowy, w skład którego wchodzi dwór z 1888, obecnie budynek mieszkalny,
stajnia i obora oraz park nad stawem,
✓ zabudowania Poniatówki,
✓ Cmentarz Rodziny Koch.
VII. DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I RELIGIJNE.
Nazwa Kochanowo powstała w latach 20 XX wieku i pochodzi od nazwiska właścicieli tej wsi Koch.
Majątek Emila Kocha, w 1936 roku został rozparcelowany. Powstałe w okresie parcelacji ziem w latach
trzydziestych XX wieku zabudowania, zwane były Poniatówkami. Inicjatorem akcji osadniczej był ówczesny
minister rolnictwa Juliusz Poniatowski.
Z inicjatywy ks. Bernarda Gończa i Kółka Rolniczego w Kębłowie, w roku 1938, na rozstaju dróg
Kębłowo - Kochanowo - Zelewo wybudowano kapliczkę poświęconą św. Wawrzyńcowi. Kapliczka ta
informowała o granicy dwóch, ówczesnych parafii: Luzina i Góry.
Wieś zamieszkiwana jest w większości przez wyznawców religii rzymsko – katolickiej. Na przestrzeni
wieków należała do dekanatu luzińskiego. Najpierw do parafii św. Wawrzyńca w Luzinie, a obecnie
św. Jadwigi Śląskiej w Kębłowie.
VIII. OBIEKTY I TERENY.
Kochanowo jest miejscowością o charakterze rolniczym. Przez wieś przebiegają drogi powiatowe, od
których rozwidlają się drogi gminne do gospodarstw domowych. Drogi gminne są drogami utwardzonymi
o nawierzchni gruntowej. Wieś posiada dobre połączenie z Wejherowem i Trójmiastem.
Na terenie Kochanowa funkcjonuje świetlica wiejska, a w jej sąsiedztwie boisko sportowe i plac zabaw dla
dzieci. W dawnej stajni, obecnie funkcjonują mieszkania komunalne oraz Dom Pomocy Społecznej.
IX. INSTYTUCJE. LUDNOŚĆ I ORGANIZACJE SPOŁECZNE.
Wieś Kochanowo podlega administracyjnie Gminie Luzino. Obiekty administracji publicznej znajdują w
Luzinie. Mieszkańcy Kochanowa korzystają z usług medycznych niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
znajdującego się w Luzinie.
Liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 489. Od roku 2013 stale rośnie. Dzieci z
Kochanowa uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie oraz do Szkoły Podstawowej Nr
2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie (kl.VII i VIII oraz młodzież gimnazjalna).
W Kochanowie działa Sołtys wraz z Radą Sołecką, Sportowa Liga Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
Kształtowanie się liczby ludności w miejscowości Kochanowie w latach 2013 – 2018 przedstawia się następująco:

Rok

Liczba ludności

Rok

Liczba ludności

2013

426

2016

483

2014

438

2017

490

2015

467

2018

489

4
Id: 1339FEBA-5D5F-4C80-8882-A6F7DD51A68D. Podpisany

Strona 4

X. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA
POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJACYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE
WZGLĘDU NA POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE.
W miejscowości Kochanowo wyróżnić można cztery obszary o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na
położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Pierwszym z nich jest świetlica wiejska jako miejsce zebrań, spotkań integracyjnych mieszkańców w
różnym wieku. Drugim boisko do piłki nożnej, gdzie odbywają się treningi i turnieje sportowe. Trzecim plac przy
świetlicy wiejskiej jako miejsce organizowanych festynów rekreacyjnych oraz plac zabaw jako miejsce spotkań i
wymiany doświadczeń wśród matek z małymi dziećmi. Czwartym obszarem, który funkcjonuje od niedawna,
jako miejsce wypoczynku, integracji jest zrekultywowany częściowy obszar dawnego zespołu parkowego ze
stawem.
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 wsi Kochanowo 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 Kochanowa umożliwiających podejmowanie skutecznych
działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczego

Tabela nr 1. Analiza zasobów sołectwa.

Rodzaj zasobu

Brak

Jest
o znaczeniu
małym

Jest
o znaczeniu
średnim

Jest
o znaczeniu
dużym

Środowisko przyrodnicze:
- walory krajobrazu

X

- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie.)

X

- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)

X

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

X

- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

X

- osobliwości przyrodnicze

X

- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)

X

- podłoże, warunki hydrogeologiczne

X

- gleby, kopaliny

X

Środowisko kulturowe:
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe

X

- walory zagospodarowania przestrzennego

X

- zabytki

X

- zespoły artystyczne

X

Dziedzictwo religijne i historyczne:
- miejsca, osoby i przedmioty kultu

X

- święta, odpusty, pielgrzymki

X

- tradycje, obrzędy, gwara
- legendy, podania i fakty historyczne
- ważne postacie historyczne

X

- specyficzne nazwy

X

X
X
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Obiekty i tereny:
- działki pod zabudowę mieszkaniową

X

- działki pod domy letniskowe

X

- działki pod zakłady usługowe i przemysł

X

- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe

X

- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)

X

- place i miejsca publicznych spotkań

X

- miejsca sportu i rekreacji

X

Gospodarka, rolnictwo:
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)

X

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe

X

- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne

X

Instytucje:
- placówka administracji publicznej
- placówki opieki społecznej

X
X

- placówki oświatowe
- instytucje kultury
Ludzie, organizacje społeczne:
- atrakcyjne położenie, dobre połączenie komunikacyjne

X
X
X

- przyjezdni, stali i sezonowi

X

- funkcjonowanie stowarzyszeń

X

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

Dobrze utrzymane walory krajobrazowe, niczym niezniszczone. Mieszkańcy dobrze się znają.
Środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone.

Jakie pełni funkcje?

Wieś rolnicza z nielicznymi zakładami usługowymi.

Kim są mieszkańcy?

Rdzenni Kaszubi oraz częściowo ludność napływowa.

Co daje utrzymanie?

Rolnictwo. Zatrudnienie w sektorze prywatnym. Własna działalność gospodarcza.

Jak zorganizowani są
mieszkańcy?
W jaki sposób
rozwiązują problemy?
Jaki wygląd ma wieś?
Jakie obyczaje i tradycje
są pielęgnowane i
rozwijane?
Jak wyglądają
mieszkania, obejścia?
Jaki jest stan otoczenia,
środowiska?
Jakie jest rolnictwo?
Jakie są powiązania
komunikacyjne?
Co proponujemy
dzieciom i młodzieży?

Rada Sołecka, Sportowa Liga Sołecka.
Dyskusje, współpraca z UG, własna praca – wkład.
Drogi o nawierzchni gruntowe. We wsi znajduje się, plac zabaw, obiekty małej architektury. Przez
wieś przebiega droga o nawierzchni asfaltowej i chodnik.
Kultywowanie tradycji kaszubskich.
Obejścia z reguły zadbane. Dużo zieleni.
Wieś zwodociągowana. Brak kanalizacji sanitarnej - ścieki odprowadzane indywidualnie do
szczelnych zbiorników. Mieszkańcy prowadzą segregacje odpadów.
Drobne, średniotowarowe, wielokierunkowe.
PKS Gdynia, własny transport.
Organizowanie spotkań integracyjnych, z wykorzystaniem pomieszczeń świetlicy.
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PODSUMOWANIE.
SILNE STRONY
✓
✓
✓
✓
✓

SŁABE STRONY

wysokie walory krajobrazu,
czyste otoczenie i środowisko naturalne,
zżycie mieszkańców,
dużo lasów, gdzie zawsze można znaleźć owoce
runa leśnego,
tereny do zagospodarowania,

✓
✓
✓
✓
✓
✓

SZANSE
✓
✓
✓

możliwość
uzyskania
środków
z zewnątrz,
moda na mieszkanie „za miastem”,
rozwój agroturystyki,

brak jeziora,
brak kanalizacji sanitarnej,
słabe połączenie komunikacją publiczną,
brak małej architektury,
brak ścieżek rowerowych,
drogi o nawierzchni gruntowej,
ZAGROŻENIA

finansowych

✓
✓
✓

bezrobocie,
brak środków finansowych na inwestycje,
zła sytuacja rolnictwa,

XII. WIZJA ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
Wizja Odnowy Miejscowości powstała w wyniku dyskusji mieszańców, odwołuje się do przyszłości.
Wizję Odnowy Miejscowości Kochanowo sformułowano następująco:
„Kochanowo przyjaznym miejscem życia, wypoczynku i zabawy”.
XIII. ARKUSZ PLANOWANIA.
Arkusz planowania – Plan Odnowy Sołectwa zawiera układ wyznaczonych przez społeczność
priorytetów rozwojowych, celów, oraz konkretnych projektów.
Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z ustaloną wizją rozwoju Kochanowo.
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.
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. Modernizacja infrastruktury drogowej.
2. Budowa stref rekreacyjno – sportowych oraz modernizacja już istniejących.
3. Urządzanie terenów zielonych.
4. Budowa, modernizacja ciągów pieszo rowerowych oraz ścieżek rowerowych przy drogach
gminnych i powiatowych.
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego.
6. Rozbudowa świetlicy wiejskiej.
7. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej.
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XV. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2019-2026.

LP

Nazwa zadania

Okres realizacji

Zakres zadania
•

•
1.

Modernizacja
infrastruktury drogowej

2019-2026

•
•
•
•
•

2.

Budowa stref
rekreacyjno –
sportowych
i modernizacja już
istniejących

•
2019-2026
•
•
•

3.

Urządzanie terenów
zielonych

•

2019-2026

•
4.

Budowa, modernizacja
ciągów pieszo
rowerowych oraz

2019-2026

Utwardzanie dróg
gruntowych m.in. płytami
typu jomb, kostka
brukową, asfaltem,
Budowa zatok
autobusowych, parkingów,
Budowa chodników,
Montaż elementów małej
architektury ,
Wyposażanie w elementy
organizacji ruchu
drogowego,
Remonty nawierzchni
dróg bitumicznych,
Zakup, montaż
urządzeń sportowych,
rekreacyjnych w tym
siłowni zewnętrznej
oraz małej architektury,
Modernizacja istniejącej
infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej,
Modernizacja
istniejących placów
zabaw,
Urządzanie terenów
zielonych,
Zakup, montaż małej
architektury,
Zagospodarowanie
placu w centrum wsi, w
tym zagospodarowanie
terenów wokół stawu
Wytyczenie i budowa
ścieżek rowerowych oraz
szlaków pieszych (na

Cel/ oczekiwania rezultaty

•

Poprawa bezpieczeństwa na
terenie wsi,
Poprawa jakości i komfortu
jazdy,
Poprawa wizerunku wsi,

•
•

•
•
•

•
•

•
•

Poprawa wizerunku
miejscowości
Zwiększenie atrakcyjności
miejscowości w aspekcie
turystyczno- rekreacyjnym
Poprawa jakości życia na
terenie miejscowości

Wartość
szacunkowa
zadania w zł

200 000

100 000

Poprawa wizerunku
miejscowości,
Zwiększenie atrakcyjności
miejscowości,

Poprawa wizerunku
miejscowości
Zwiększenie atrakcyjności
miejscowości w aspekcie

Planowane źródła
finansowania

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 Luzino

50 000

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

200 000

Budżet Gminy
RPO, PROW
inne środki zewnętrzne,
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ścieżek rowerowych
przy drogach gminnych
i powiatowych

5.

Modernizacja
oświetlenia ulicznego

2019-2026

potrzeby skomunikowania
ze szlakami turystycznymi
o znaczeniu lokalnym i
regionalnym,
•
Budowa ciągów pieszo rowerowych,
•
Ustawienie nowych
punktów świetlnych na
terenie miejscowości,
•
Modernizacja
istniejącego oświetlenia,

•

6.

Rozbudowa świetlicy
wiejskiej

Rozbudowa świetlicy o
kolejne pomieszczenia,
Modernizacja obecnych
pomieszczeń świetlicy.

•
2019-2026

•
7.

Kultywowanie tradycji
społeczności lokalnej

2019-2026

organizacja dożynek,
meczy sołeckich,
spotkań
integracyjnych,
konkursów.

turystyczno- rekreacyjnym
Poprawa jakości życia na
terenie miejscowości
Poprawa komunikacji
turystycznej

•
•

•
•

•

Poprawa wizerunku
miejscowości
Zwiększenie bezpieczeństwa
życia mieszkańców

w tym w ramach
projektów rządowych

100 000

Poprawa jakości życia
mieszkańców.
100 000

• Rozwój tożsamości społeczności
wiejskiej,
• Zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych,
• Wzrost atrakcyjności
miejscowości.

50 000

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,
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 oraz Radzie Sołeckiej wsi
Kochanowo.
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 siedmiu 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 wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu
i rekreacji.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Kochanowo ma także służyć integracji społeczności lokalnej,
większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi
organizacji społecznych.
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