
Załącznik nr do Protokołu 
nr XIII/07 sesji Rady Gminy 

Lichnowy z dnia 28.12.2007 r

Uchwała Nr XIII/127/07 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Lisewo Malborskie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy 
uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Plan Odnowy Sołectwa Lisewo Malborskie, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2 .

Uchyla się Uchwałę Nr XXXII/269/05 Rady Gminy Lichnowy z dnia 15.07.2005 r. w 
sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Lisewo Malborskie”.

§ 3 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest głównym celem Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 -  2013, w zakresie którego gminy wiejskie mogą 

pozyskiwać środki finansowe na działania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju 

społeczno-ekonomicznego, aktywizacją ludności wiejskiej oraz utrzymaniem, odbudową i 

poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego a także podniesieniem 

atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o środki z PROW jest opracowanie 

przez społeczność każdego sołectwa planu odnowy wsi, w którym zawarte mają być kierunki

Miejscowość Lisewo Malborskie posiada plan odnowy, który wymaga uzupełnienia 

oraz aktualizacji w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących 

pozyskiwania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z dodatkowych 

elementów nie wymaganych w poprzednim okresie programowania jest podział planowanych 

zadań na poszczególne lata od 2007 do 2013.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.

rozwoju.



PLAN ROZW OJU

SOŁECTW A LISEW O M ALB ORSKIE

Lisewo Malborskie, czerwiec 2007



Wstęp

Lisewo położone jest nad rzeką Wisłą w powiecie malborskim na terenie Żuław Wiślanych. 

Powierzchnia sołectwa wynosi 1130 ha, liczba ludności 9stan na dzień 31.12.2006 r.) -  1353 

osób.

Dostrzegając potrzebę planowania strategicznego na każdym szczeblu zarządzania 

samorządowego również nasze sołectwo podjęło działania zmierzające do opracowania 

dokumentu wskazującego kierunki rozwoju. Społeczność lokalna pragnie przystąpić do 

Programu Odnowy Wsi. Program ten uświadamia potrzebę dalszego ożywiania aktywności 

społeczności lokalnej. Wszelkie działania, zarówno społeczne, jak i gospodarcze, winny mieć 

charakter zaplanowany. Opracowanie planu odnowy sołectwa zostało oparte na bazie 

konsultacji i zaangażowania miejscowej społeczności. Udział tak jest potrzeby zarówno w 

fazie projektowania, realizacji i eksploatowania.



Analiza zasobów sołectwa
Zasoby -  to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją  obszaru, które 

mogą być wykorzystane obecnie bądź w  przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych 

lub prywatnych przedsięwzięć odnowy wi.

Rodzaj zasobu Brak Jest o Jest o Jest o Uwagi
znaczeniu znaczeniu znaczeniu

małym średnim dużym

Środowisko przyrodnicze
Walory przyrodnicze X

równinne

Wody powierzchniowe (cieki, 
rzeki, stawy) X

Gleby

Kopaliny X

X

Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej i 
osobliwości kulturowe

X

Walory zagospodarowania 
przestrzennego X

Zabytki

Zespoły artystyczne X

X

Dziedzictwo religijne i 
historyczne

- odpust 06.12,
Miejsca, osoby i przedmioty kultu 

Święta, odpusty, pielgrzymki 

Tradycje, obrzędy, gwara X

X
X

01.09

Legendy, podania i fakty 
historyczne X

Ważne postacie historyczne X

Specyficzna nazwy X

Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkalną X



Działki pod domy letniskowe X

Działki pod zakłady usługowe i 
przemysł

X

Pustostany mieszkaniowe, 
magazynowe i poprzemysłowe

X

Tradycyjne obiekty gospodarskie 
wsi (spichlerze, kuźnie, młyny) 
place i miejsca publicznych 
spotkań

X

Miejsca spotkań i rekreacji X

Gospodarka i rolnictwo
Specyficzne produkty (hodowle, 
uprawy połowę) X

Znane firmy produkcyjne i 
zakłady usługowe

X

Możliwe do wykorzystania 
odpady poprodukcyjne

X Słoma

Sąsiedzi i przyjezdni
Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo 
(duże miasto, arteria 
komunikacyjna, atrakcja 
turystyczna)

X

Ruch tranzytowy 

Przyjezdni stali i sezonowi X

X

Instytucje
Placówki opieki społecznej 

Szkoły

X
X

Dom kultury X

Inne X

Ludzie, organizacje społeczne
OSP X

KGW X

Stowarzyszenia X

Darczyńcy i sponsorzy X



JACY JESTEŚMY? -  Diagnoza aktualnej sytuacji naszego 

sołectwa

Jaka jest nasza wieś?

Co ją  wyróżnia? - zabytkowy kościół znacząco wpisujący się w krajobraz
- położenie nad rzeką Wisłą -  Most Lisewski

Jakie pełni funkcje? - usługa w zakresie podstawowym
- mieszkaniowa

Kim są 
mieszkańcy?

- ludność napływowa

Co daje 
utrzymanie?

- lokalny handel
- zatrudnieni w instytucjach placówek oświatowych
- praca na własnym gospodarstwie
- najemna praca rolnicza (Gospodarstwo Rolne Piątka, Bracia Laird)
- zakład produkcyjny METO

Jak zorganizowani 
są mieszkańcy?

-OSP
- Rada Sołecka
- Rada Gminy
- Rada Powiatu
- Klub sportowy

W jaki sposób
rozwiązują
problemy?

- poprzez składanie wniosków
- poprzez zebrania wiejskie

Jaki wygląd ma 
nasza wieś?

- położenie wzdłuż drogi łączącej mierzeję wiślaną z Tczewem
- osiedle



Analiza SWOT

SILNE SŁABE
Bliskie położenie miasta Tczew Duża liczba bezrobotnych

Zasoby ludzkie Brak miejsc pracy

Dostęp do instytucji, usługi istniejących we Brak zaplecza turystycznego i obsługi

wsi turystów

Zespół Szkół z halą sportową i salami Ubożenie ludzi

komputerowymi, sklepy, OSP, Urząd Coraz mniejsza częstotliwość kursowania

Pocztowy, pociągów PKP

Dobrze rozwinięta współpraca władz z Brak gazyfikacji i kanalizacji

sąsiednimi gminami, powiatem, Brak inwestorów z zewnątrz

woj e wództwem Stagnacja i niezadowolenie ludzi

Żyzne gleby

Małe zanieczyszczenie środowiska

Rozwinięta sieć telefoniczna

Istniejący obiekt zabytkowy -  kościół

OKAZJE ZAGROŻENIA

Członkostwo UE -  rozwój usług Zamknięcie mostu lisewskiego na Wiśle

Wykreowanie istniejących obiektów Brak transportu publicznego

zabytkowych Zagrożenie powodzią

Wykorzystanie byłego torowiska kolejki

wąskotorowej na budowę ścieżki rowerowej

Wykorzystanie szlaku turystycznego

WIZJA

Mieszkańcy Lisewa żyją godnie, kultywują swoje tradycje, a wieś jest rozwojowa i silna 

gospodarczo.



Arkusz planowania
Wizja Rozwoju Sołectwa Lisewo Malborskie

HARMONOGRAM ZADAŃ

L.p.
NAZWA PROJEKTU/ 
ZADANIA

OKRES
REALIZACJI

CEL/ DZIAŁANIE KOSZT
SZACUNKOWY
DZIAŁANIA

1. Remont wieży kościelnej i 
dachu

2008 zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i specyfiki 
obszarów wiejskich

180 000,00

2. Remont boiska sportowego 2008-2010 zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych 
mieszkańców

500 000,00

3. Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej

2009 zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych 
mieszkańców

100 000,00

4. Budowa placów zabaw (2 szt. 
-  wieś i Lisewo V)

2010 zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych 
mieszkańców

51 000,00

5. Ogrodzenie terenu 
przykościelnego i cmentarza

2011 zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i specyfiki 
obszarów wiejskich

45 000,00


