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I. WSTĘP
Miejscowość Zelewo jest usytuowana w środkowej części województwa
pomorskiego, w powiecie wejherowskim. Sołectwo Zelewo połoŜone jest w
północnej

części

Gminy

Luzino.

Jego

połoŜenie

charakteryzuje

się

bezkolizyjnym połączeniem z Wejherowem.
Zelewo zamieszkuje 466 osób (stan na dzień 31.12.2010 r.).
Celem opracowania Planu Odnowy Miejscowości Zelewo jest sformułowanie
strategii rozwoju miejscowości, a przedmiotem jest:
 analiza zasobów sołectwa,
 analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych sołectwa, oraz
potencjalnych szans i zagroŜeń występujących w otoczeniu, które mogą
mieć wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców,
 wizja rozwoju miejscowości,
 priorytety rozwojowe, cele i projekty.
Sołectwo musi dysponować Planem Odnowy Miejscowości w celu
wykorzystania w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym
dostępu do środków pomocowych i funduszy centralnych.
Gmina Luzino posiada Strategię Rozwoju Luzino do 2015 roku zatwierdzoną
uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XXII/151/2000 z dnia 13.10.2000 r. w
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Luzino.
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II. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA ZELEWO
Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych
statystycznych oraz informacji zgromadzonej przez mieszkańców podczas
organizowanych zebrań wiejskich na arkuszach analitycznych.
Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego
ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie lub w przyszłości w
budowaniu i realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy
wsi.
W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:
 środowisko przyrodnicze,
 środowisko kulturowe,
 dziedzictwo religijne i historyczne,
 obiekty i tereny,
 gospodarka, rolnictwo,
 sąsiedzi i przyjezdni,
 instytucje, ludzie, organizacje społeczne.

Środowisko przyrodnicze
Zelewo usytuowane jest na
pograniczu
dwóch
wielkich
jednostek
morfologicznych:
PobrzeŜa Bałtyckiego i Pojezierza
Kaszubskiego.
To
wieś
usytuowana
przy
drodze
krajobrazowej
zwanej
Kępą
Górecką (niedaleko rzeki Redy).
Znajduje
się
w
najniŜej
połoŜonym
punkcie
gminy
Luzino (35 m).
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Na terenie Zelewa znajduje się kompleks łąkowo-szuwarowy „bielawa”
o powierzchni 3,32 ha, będący uŜytkiem ekologicznym. Teren ten objęty jest
ochroną, z uwagi na:
 występujące cenne zbiorowiska łąkowe z rzadkimi gatunkami
roślin np. storczyków,
 miejsce Ŝerowania i gniazdowania ptaków,
 siedlisko występowania licznych gatunków odpadów

Środowisko kulturowe
W 1918 roku Zelewo naleŜało do Polski i było wsią graniczną między
Polską i Niemcami. W okresie międzywojennym nauczycielem szkoły w
Zelewie był znany pisarz kaszubski Aleksander Labuda (Guczów Mack).
RównieŜ w tej wsi Ŝył i pracował poseł na Sejm II RP Antoni Groth.

Dziedzictwo historyczne i religijne
Jedna z dwóch kapliczek na cześć Matki Boskiej
mieszcząca się przy ul. Długiej.

Pierwszą wzmiankę o tej wsi odnotowano w 1400 roku informując, Ŝe
przebywają w niej Jeszko i Maciej na śelewie. Nazwa tej wsi wywodzi się od
błota - bagna. Funkcjonowała na prawie polskim co obligowało mieszkańców
do oddawania czynszu w naturze i przekazywania do słuŜby zbrojnej jednego
mieszkańca. Fenomenem tej wsi jest fakt, Ŝe od początku do końca II wojny
światowej stanowiła własność rodziny śelewskich.
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Obiekty i tereny
Zelewo jest miejscowością niezurbanizowaną – większość mieszkańców
prowadzi gospodarstwa rolnicze.
Mieszkańcy zajmują się prowadzeniem własnych gospodarstw rolnych lub
pracują w pobliskich miejscowościach.
Rozwija się budownictwo jednorodzinne, jest to wymarzone miejsce dla
lubiących spokój. Wieś otoczona jest łąkami i lasami z dala od ruchliwych
tras komunikacyjnych.
Sołectwo posiada jednostkę OSP, do dyspozycji
mieszkańców

jest

remiza

straŜacka,

boisko

sportowe, jeden sklep wielobranŜowy.

MłodzieŜ

utworzyła

druŜynę

piłki

noŜnej i bierze aktywny udział w rozgrywkach
Ligi Sołeckiej.

Największym problemem sołectwa Zelewo jest brak wodociągu w części wsi,
kanalizacji, zły stan drogi powiatowej Wejherowo - Choczewo, problemem jest
równieŜ historycznie ukształtowany przebieg drogi przez wieś w postaci
bardzo niewygodnego i uciąŜliwego dla mieszkańców zakrętu.
W najbliŜszej przyszłości alternatywą dla produkcji rolniczej moŜe być
rozwój agroturystyki i budownictwa jednorodzinnego.
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Gospodarka, rolnictwo
Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Zelewo na dzień
18.06.2010 r.

Zelewo

Produkcja

Usługi

Handel

Gastronomia

Transport

0

18

1

0

2

W Zelewie istnieje 53 gospodarstwa rolne (stan na 31.12.2010 r.).

Sąsiedzi i przyjezdni
Zelewo jest atrakcyjnie połoŜone (10 km od siedziby gminy – Luzina),
w sąsiedztwie Wejherowa (oddalone o 16 km) oraz Trójmiasta (oddalone o 40
km).
Pod względem turystycznym jest słabo rozwinięte: brak miejsc do uprawiania
turystyki, brak miejsc noclegowych.

Instytucje
Urząd Gminy oraz Ośrodek Zdrowia znajdują się w oddalonym o 10 km
Luzinie.
Dzieci z Zelewa
uczęszczają do Szkoły Podstawowej w
Zelewie (kl. „0”), a pozostałe w Kębłowie,
natomiast młodzieŜ
do Gimnazjum Publicznego w Luzinie.
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Ludzie, organizacje społeczne
Kształtowanie się liczby ludności we wsi Zelewo na przełomie lat
2005-2010
ROK

LICZBA LUDNOŚCI

ROK

LICZBA LUDNOŚCI

2005.12.31

420

2008.12.31

450

2006.12.31

431

2009.12.31

460

2007.12.31

433

2010.12.31

466

Liczba ludności na przestrzeni lat
470
465
460
455

lata

450
445
Serie1
440
435
430
425
420
415
0

1

2

3

4

5

6
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liczba ludności

W Zelewie czynnie działają następujące organizacje:

 Ochotnicza StraŜ PoŜarna
 Sportowa Liga Sołecka.

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych,
ze względu na połoŜenie oraz cechu funkcjonalnoprzestrzenne
W miejscowości Zelewo wyróŜnić moŜna dwa obszary o szczególnym
znaczeniu

dla

zaspokojenia

potrzeb

mieszkańców,

sprzyjających

nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na połoŜenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne.
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Pierwszym z nich jest mały plac zabaw, gdzie spotykają się mieszkańcy
miejscowości, drugim boisko do piłki noŜnej, które stanowi miejsce spotkań i
integracji społecznej, zwłaszcza podczas rozgrywania meczów ligi sołeckiej.

III. Analiza SWOT

Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne
cechy wewnątrz sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagroŜenia występujące
w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców.
Praca nad analizą SWOT miejscowości Zelewo w zakresie rozwoju
społeczno-gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji
miejscowości, pozwoliła na uzyskanie wniosków, opinii, spostrzeŜeń i uwag
odnośnie stanu wyjściowego. Zdobyta wiedz umoŜliwiła przeprowadzenie
dyskusji na temat wewnętrznych atutów, moŜliwości i pozytywnych cech
miejscowości Zelewo umoŜliwiających podejmowanie skutecznych działań
słuŜących rozwojowi społeczno-gospodarczego.
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1. ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI
SOŁECTWO ZELEWO GMINA LUZINO
Rodzaj zasobu

Brak

Jest o znaczeniu Jest o znaczeniu
małym
średnim

Jest o znaczeniu
duŜym

Środowisko przyrodnicze
- walory krajobrazu

X

- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecz.)

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

-

podłoŜe, warunki hydrogeologiczne

X

-

gleby, kopaliny

X

Środowisko kulturowe
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe

x
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Rodzaj zasobu

Brak

- walory zagospodarowania przestrzennego
- zabytki
- zespoły artystyczne

Jest o znaczeniu Jest o znaczeniu
małym
średnim
x

Jest o znaczeniu
duŜym

x
X

Dziedzictwo religijne i historyczne
- miejsca, osoby i przedmioty kultu

x

- święta, odpusty, pielgrzymki

x

- tradycje, obrzędy, gwara

x

- legendy, podania i fakty historyczne

x

- waŜne postacie historyczne

x

- specyficzne nazwy

x

Obiekty i tereny
- działki pod zabudowę mieszkaniową
- działki pod domy letniskowe

X
X
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Rodzaj zasobu

Brak

- działki pod zakłady usługowe i przemysł
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe

Jest o znaczeniu Jest o znaczeniu
małym
średnim
X

Jest o znaczeniu
duŜym

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
- moŜliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne

X
X

Sąsiedzi i przyjezdni
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duŜe miasto, arteria
komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
- ruch tranzytowy
- przyjezdni stali i sezonowi

X
X
X
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Rodzaj zasobu

Brak

Jest o znaczeniu Jest o znaczeniu
małym
średnim

Jest o znaczeniu
duŜym

Instytucje
- placówki opieki społecznej

X

- szkoły
- Dom kultury

x
X

Ludzie, organizacje społeczne
- OSP
- KGW
- Stowarzyszenia

x
x
X
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2. JACY JESTEŚMY ?– DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI NASZEGO SOŁECTWA
JAKA JEST NASZA WIEŚ?
Co ją wyróŜnia?

Dobrze utrzymane walory krajobrazu, niczym niezniszczone; Mieszkańcy dobrze się znają;
Środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone;

Jakie pełni funkcje?

Wieś rolnicza,

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?

Rada Sołecka; Sportowa Liga Sołecka;
Dyskusje, współpraca z UG, własna praca – wkład;

Jaki wygląd ma nasza wieś?

Obejścia zadbane; mało chodników wzdłuŜ głównej przejazdowej ulicy; brak wodociągów, Drogi
boczne o nawierzchni gruntowej; W centrum wsi znajduje się boisko sportowe i Ochotnicza StraŜ
PoŜarna; Brak małej architektury mały plac zabaw;

Jakie obyczaje i tradycje są u
nas pielęgnowane i rozwijane?

Kultywowanie tradycji kaszubsko-ludowych;

Jak wyglądają mieszkania
i obejścia?

Obejścia z reguły zadbane; DuŜo zieleni;

Jaki jest stan otoczenia
i środowiska?

Brak kanalizacji sanitarnej - ścieki odprowadzane indywidualnie do szczelnych zbiorników; ;
Nieruchomości w większości wyposaŜone są w pojemniki na odbiór nieczystości stałych, W
centrum wsi znajdują się pojemniki na odpady segregowane

Jakie jest rolnictwo?

Drobne; Średniotowarowe; Wielokierunkowe;

Jakie są powiązania
komunikacyjne?
Co proponujemy dzieciom i
młodzieŜy?

PKS; własny transport;
Organizowanie spotkań i zabaw na boisku sportowym; dzień dziecka w rezmizie, plac zabaw;
Sołecka Liga Sportowa
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ANALIZA SWOT
PODSUMOWANIE SYTUACJI ROZWOJOWEJ SOŁECTWA ZELEWO

SILNE STRONY

SŁABE STRONY



wysokie walory krajobrazu,



brak jeziora,



rzeka przepływająca przez wieś,



brak wodociągów



czyste otoczenie i środowisko naturalne,



brak kanalizacji sanitarnej,



zŜycie mieszkańców,



słabe połączenie komunikacją publiczną;



duŜo lasów, gdzie zawsze moŜna znaleźć owoce runa,



brak małej architektury i niedostatecznie wyposaŜony plac zabaw,



tereny do zagospodarowania;



brak ciągów pieszych (chodników) wzdłuŜ przejazdowej ulicy,



zły stan nawierzchni dróg;

OKAZJE


ZAGROśENIA

moŜliwość uzyskania środków finansowych (dopłaty bezpośrednie,  zła sytuacja rolnictwa,
SOP – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora śywnościowego  rosnące bezrobocie,
oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,



moda na mieszkanie „za miastem”,



modernizacja drogi krajowej nr 6;



stagnacja w kraju;
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IV. Wizja Odnowy Miejscowości
Wizja Odnowy Miejscowości powstała w wyniku dyskusji mieszańców,
odwołuje

się

do

przyszłości.

Wizję

Odnowy

Miejscowości

Zelewo

sformułowano następująco:
Aby nasza wieś była bardziej atrakcyjna i przyciągnęła do siebie
turystów.

1. Arkusz Planowania
Arkusz planowania – Plan Odnowy Miejscowości zawiera układ
wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów, oraz
konkretnych projektów. Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z
ustaloną wizją rozwoju Zelewa. W zaleŜności od zaawansowania prac,
projekty powinny być uszczegółowione. Szczególnie waŜne jest określenie
kosztów związanych z ich wdraŜaniem. Zwykle ma to największy wpływ na
ustalanie harmonogramu realizacji planu.

2. Harmonogram wdraŜania planu
Harmonogram wdraŜania planu wyznacza priorytety dotyczące działań
w krótszej i dłuŜszej perspektywie oraz określa odpowiedzialnych za
realizację całego planu oraz poszczególnych jego elementów.
Realizacja części elementów planu będzie odbywać się z udziałem
władz gminnych.
Wszystkie niŜej wymienione zadania moŜliwe będą do realizacji głównie
przy

duŜej

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 wyŜszego szczebla, instytucji
dysponujących środkami unijnymi, przedsiębiorstw uŜyteczności społecznej
oraz firm prywatnych.

15

3. Opis planowanych zadań

W rozmowach z sołtysem oraz obserwując oczekiwania mieszkańców
określono dziedziny zadań, spośród których naleŜało wybrać te, których
inwestycje są najbardziej potrzebne. Do wyboru przedstawiono następujące
dziedziny:
1. Modernizacja placu zabaw (nr działki 54/5) w ramach projektu
„Zdrowa zabawa – budowa i rozwój placów zabaw”
2. Budowa sieci wodociągowej dla całej miejscowości
3. Tablica z planem ulic
4. Modernizacja dróg na terenie miejscowości
5. Budowa chodników i ścieŜek rowerowych
6. Odnowa i poszerzenie nawierzchni boiska sołeckiego
7. Kształtowanie centrum miejscowości
8. Rozbudowa oświetlenia ulicznego
9. MoŜliwość podłączenia do internetu szerokopasmowego
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V. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZELEWO NA LATA 2011-2018

Lp.

Nazwa zadania

Okres
realiza
cji

Cele/oczekiwane
rezultaty

Zakres zadania

Wartość
szacunko
wa
zadania w
zł

Planowane źródła
finansowania

15 000

BudŜet Gminy
RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne

2 133 000

BudŜet Gminy
RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne

5000

BudŜet Gminy
RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne

Zadania inwestycyjne

•

1.

Modernizacja placu
zabaw (nr działki
54/5) w ramach
projektu „Zdrowa
zabawa – budowa i
rozwój placów
zabaw”

2011

•

Budowa sieci
2.

wodociągowej dla
całej miejscowości

•

20112018
•

3.

Tablica z planem
ulic

2011

naniesienie nowej
nawierzchni na
terenie placu
zabaw
doposaŜenie placu
zabaw o nowe
urządzenia

•

Budowa sieci oraz
przyłączy
wodociągowych na
terenie całej wsi

•

postawienie tablicy
z planem
miejscowości

•

•
•

•

•
•

Poprawa komfortu i
jakości uŜytkowania
z placu zabaw
Poprawa wizerunku
wsi
Powstanie miejsca
spotkań
mieszkańców
miejscowości
Poprawa komfortu
Ŝycia mieszkańców
Poprawa jakości
wody pitnej
Poprawa wizerunku
miejscowości
Polepszenie
orientacji w terenie
Łatwiejszy dojazd do
miejsc wartych
odwiedzenia
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•

4.

Modernizacja dróg
na terenie
miejscowości

201118

Renowacja
istniejących dróg
asfaltowych
Zastąpienie dróg
gruntowych
drogami
asfaltowymi
Renowacja i
budowa chodników
na terenie
miejscowości
Wydzielenie terenu
i zbudowanie
ścieŜek rowerowych

•

•

5.

Budowa chodników
i ścieŜek
rowerowych

201118

•

•

6.

Odnowa i
poszerzenie
nawierzchni boiska
sołeckiego

201118

•

Poszerzenie
powierzchni
wielofunkcyjnego
boiska
Renowacja
murawy

•

Poprawa
bezpieczeństwa na
terenie wsi
Poprawa jakości i
komfortu jazdy
Poprawa wizerunku
wsi
Poprawa
bezpieczeństwa na
terenie miejscowości
Poprawa warunków
turystycznorekreacyjnych
Poprawa wizerunku
wsi

•
•
•
•
•

•
•

Poprawa
wizerunku wsi
Zwiększenie
atrakcyjności
terenów
rekreacyjnych

1 000 000

BudŜet Gminy
RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne

120 000

BudŜet Gminy
RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne

50 000

BudŜet Gminy
RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne
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•

•
•

7.

Kształtowanie
centrum
miejscowości

20112018

•

•
8.

9.

Rozbudowa
oświetlenia
ulicznego

MoŜliwość
podłączenia
internetu
szerokopasmowego

20112018

20112018

•

Renowacja
budynków w
centrum
miejscowości
Zwiększenie
terenów zielonych
Zagospodarowani
e stawu dla celów
rekreacyjnych
Prowadzenie
działań
związanych z
promocją
miejscowości, w
szczególności
mającego na celu
tworzenie
pozytywnego
wizerunku wsi
Ustawienie lamp
oświetlających
drogi sołectwa

•

•
•

Poprawa
wizerunku
miejscowości
Zwiększenie
atrakcyjności
miejscowości w
aspekcie
turystycznorekreacyjnym

Poprawa
bezpieczeństwa i
komfortu podróŜy
Poprawa wizerunku
miejscowości

umoŜliwienie
korzystania z internetu
przez wszystkich
mieszkańców,

200 000

BudŜet Gminy
RPO
PROW
Inne środki
zewnętrzne

50 000

BudŜet Gminy
PROW
RPO
Inne środki zewnętrzne

50 000

BudŜet Gminy
PROW
RPO
Inne środki zewnętrzne

lepszy obieg informacji
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1.

WdroŜenie i monitorowanie planu
WdroŜenie

Planu

Odnowy

Miejscowości

rozpocznie

się

poprzez

wprowadzenie go w Ŝycie uchwałą Rady Gminy Luzino. WdroŜenie Planu
zaleca się Wójtowi Gminy Luzino, Radzie Sołeckiej miejscowości Zelewo oraz
Sołtysowi miejscowości Zelewo.
Monitorowanie kaŜdego 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.

2.

Podsumowanie
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu ośmiu

najbliŜszych 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 Zelewo ma takŜe słuŜyć integracji
społeczności

lokalnej,

zagospodarowaniu

większemu

wolnego

czasu

zaangaŜowaniu
dzieci

i

w

młodzieŜy

sprawy
oraz

wsi,

rozwojowi

organizacji społecznych.
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