
 

UCHWAŁA NR 116/XIV/VI/2012 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 23 marca 2012 roku 

 
w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Miłoszewo 

zatwierdzonego uchwałą 314/XXXVI/V/2010 Rady Gminy Linia  

z dnia 31 marca 2010 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), w związku          
z § 10 ust. 2, pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 
2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej                
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) RADA GMINY 
LINIA uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się zmian w Planie Odnowy Miejscowości Miłoszewo zatwierdzonego 

uchwałą Nr 314/XXXVI/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 31 marca 2011 r. 

 

§ 2 

Zmian dokonano: 

1) Zaktualizowano dane odnośnie struktury ludności, ilości dzieci w SP w Miłoszewie 

oraz dodano zapis i fotografię dotyczącą szlaku turystyczno-przyrodniczego 

„Poczuj Kaszubskiego Ducha” 

2) w pkt 4 zaktualizowano opis planowanych zadań w tabeli w zakresie nazwa 

projektu, celu projektu, przeznaczenie, harmonogram realizacji oraz kwota 

końcowa i źródło finansowania. 

 

§ 3 

Zmiany wymienione w § 2 zostały zaakceptowane przez mieszkańców na zebraniu 

wiejskim w dniu 16 marca 2012 roku. 

 



§ 4 

Jednolity tekst Planu Odnowy Miejscowości Miłoszewo z uwzględnieniem zmian 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.  

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 



Załącznik do uchwały Rady Gminy Linia  
Nr 116/XIV/VI/2012 z dnia 23.03.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI 

MIŁOSZEWO 

 
GMINA LINIA 

 

     

 
 

 

Miłoszewo, marzec 2012 rok 
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���� Wstęp  
 

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich stanowi kluczowe wyzwanie dla Polski w okresie 

integracji z Unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań słuŜących 

zmniejszaniu dysproporcji i róŜnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do 

terenów miejskich.  

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najwaŜniejszych elementów odnowy wsi, 

jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i Ŝycia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie 

takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe                        

w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013” działanie „Odnowa                       

i rozwój wsi”. 

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości Ŝycia na obszarach 

wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 

promowanie obszarów wiejskich. Działanie umoŜliwi rozwój toŜsamości społeczności 

wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie 

na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. 

Jednym z warunków uzyskania wsparcia ze środków unijnych jest stworzenie Planu 

Odnowy Miejscowości, który jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy oraz innymi 

dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym. Dlatego teŜ 

Plan Odnowy Miejscowości Miłoszewo wpisuje się w „Strategię rozwoju Gminy Linia do 

2015 roku”, Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategię Rozwoju Kraju, 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich                           

i Rolnictwa 2007-2013. 

Plan Odnowy Miejscowości Miłoszewo ma lokalny charakter, obejmuje ograniczony 

teren jednej miejscowości i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy)                       

z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości. Specyfika planu polega na tym, Ŝe jest on 

ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno - kulturowe, koncentruje się na prostych, 

lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości Ŝycia 

mieszkańców przy wykorzystaniu lokalnych zasobów. Dzięki temu moŜe stanowić doskonałe 

uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach 

infrastrukturalnych i gospodarczych. 
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Celem opracowania Planu Odnowy Miejscowości Miłoszewo jest sformułowanie 

strategii rozwoju wsi poprzez: 

- analizę zasobów miejscowości, 

- analizę korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych miejscowości, oraz 

potencjalnych szans i zagroŜeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na 

przyszłość miejscowości  i mieszkańców, 

- wizję rozwoju wsi, 

- priorytety rozwojowe, cele i projekty. 

 

 
1. Charakterystyka miejscowości 
 
���� PołoŜenie i powierzchnia. 
 

Miłoszewo usytuowana jest w środkowej części województwa pomorskiego,                              

w powiecie wejherowskim.  

Miłoszewo jest niewielką wsią na terenie Gminy Linia, połoŜoną w północnej części Kaszub         

i na zachodnim krańcu powiatu wejherowskiego. Jest to sołecka wieś połoŜona nad Łebą                  

w południowej części gminy. Koło wsi Łeba ma pierwszy przełom przez morenową 

wysoczyznę, zwaną Wysoczyzną Miłoszewską. Ze wsi roztacza się przepiękna panorama 

szerokiej doliny Łeby. Wieś nie posiada zwartej zabudowy, a domostwa koncentrują się koło 

mostu na rzece i połoŜonej na górze szkoły. 

Ogólna powierzchnia administracyjna Miłoszewa wynosi 879 ha w tym uŜytki rolne stanowią 

603,35 ha, lasy ha, w tym lasy niepaństwowe 102,45 ha, pozostałe grunty ha. 

W  Miłoszewie istnieje około 96 średnich gospodarstw rolnych. 
 

 
���� Historia miejscowości. 
 

    Nazwa wsi pochodzi od imienia 'Miłosz'. Pierwsza wzmianka o Miłoszewie pochodzi                     

z roku 1342, a w 1397 osada została zapisana jako 'Miloschow'. Według lustracji z 1565 roku 

Miłoszewo było oddane jako zastaw w ręce gdańskiej rodziny patrycjuszowskiej von 

Loitzów: „Od Mirakowa mila w puszczy bukowej, na gruncie dobrem, lesnem ". Gruntu 

uprawnego było 10 włók. Włóka naleŜąca do sołtysa była wolna od powinności.  

     Gburów we wsi było sześciu. KaŜdy z nich uprawiał po włóce gruntu. Nadto były trzy 

włóki puste, które „trzymał sołtys wraz z gburami". Czynsz za kaŜdą włókę wynosił wówczas 

40 groszy. Wieś płaciła takŜe opłatę leśną za wyrąb lasu. Z opłaty od wypasu świń                           
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w okolicznych lasach mieszkańcy Miłoszewa, w odróŜnieniu od sąsiednich wsi, byli 

zwolnieni.  

Do wsi naleŜały dwa jeziora: 'Storssewo miedzy rolami gburskimi, którego jest 

niewodowych toni 3 oraz jezioro Lewinko, zwane wówczas Łąkic. Wieś przynosiła razem 

dochodu: „pieniędzy gotowych florenów 60, owsa ćwierci 9, kurów 18, jajec kop 2 i 1/4".  

W roku 1701 Miłoszewo liczyło 45 mieszkańców, z czego tylko jeden był protestantem. 

W roku 1781, w wyniku preferencji udzielanych szlachcic protestanckiej przez władze 

pruskie w przydzielaniu dzierŜaw majątków państwowych, na 76 mieszkańców protestantów 

było juŜ 6. W XIX wieku wybudowano przy majątku, którego właścicielem był Franciszek 

von Gerlach, krochmalnie i cegielnie. Szkoło we wsi otwarto w okresie kulturkampfu. 

Ewangelików było wówczas 25 %.  

KARPATY to jeden z trzech przysiółków Miłoszewa. śartobliwa nazwa Karpat związana 

jest z ukształtowaniem terenu i „górskimi" widokami na Jezioro Miłoszewskie oraz dolinę 

Łeby. W Karpatach znajduje się takŜe plaŜa przy wschodnim brzegu Jeziora Miłoszewskiego, 

zwanego dawniej Storszewem. 

MALINOWY RÓW to drugi z przysiółków, połoŜony przy drodze z Miłoszewa do 

Mirachowa. Nieco dalej znajduje się droga prowadząca nad Jezioro Kamienne. Dojechać tam 

moŜna takŜe z Miłoszewa, przejeŜdŜając koło sali katechetycznej, sklepu i leŜącego na skraju 

wsi przysiółka Cieszonko. W Cieszonku zachowało się kilka starych kaszubskich checzy.  

JEZIORO KAMIENNE , leŜące na południowy wschód od Miłoszewa, naleŜy juŜ do gminy 

Kartuzy. Ze względu na piękne połoŜenie, krystaliczną wodę oraz występujące nad jeziorem 

wieczorami mgły jezioro nazwane zostało Świtezią Mirachowską. Na brzegu jeziora znajduje 

się pomnik przyrody - olbrzymi głaz narzutowy, zwany Diabelskim Kamieniem. Jezioro                  

i kamień zostały objęte ochroną ze względu na unikalną roślinność - świadczącą o czystości 

wody lobelię oraz rzadko spotykane na Kaszubach porosty. 

 

2. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości. 
 
���� Zasoby przyrodnicze. 
 

Na południowy wchód od Miłoszewa znajduje się Jezioro Kamienne, na brzegu którego 

znajduje się pomnik przyrody – olbrzymi głaz narzutowy. 

Walorami Miłoszewa są lasy i malownicze krajobrazy. Ze wsi roztacza się przepiękna 

panorama szerokiej doliny Łeby. PrzewaŜa drzewostan sosnowy z bogatym runem leśnym. 

Urozmaicona rzeźba terenu, zalesienia śródpolne i obsadzenia alejowe biegnące wzdłuŜ dróg 
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w połączeniu z dobrze zachowanym tradycyjnym budownictwem stwarzają wyjątkowo cenne 

walory krajobrazowe. Część Miłoszewa połoŜona jest na terenie Krajobrazowego Parku 

Kaszubskiego i jego otuliny. Jest to obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu, o duŜych 

walorach przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych. Miejscowość połoŜona jest na terenie 

obszarów NATURA 2000. W ramach programu wyznaczone zostają tzw. Obszary Specjalnej 

Ochrony Ptaków (Special Protection Areas – SPA) oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk 

(Special Areas of Conservation – SAC), na których obowiązują ochronne regulacje prawne. 

 
Z lewej strony początek panoramy Doliny  rzeki Łeby w Miłoszewie 

 

 

���� Dziedzictwo kulturowe. 
 

Na terenie wsi Miłoszewo znajdują się  obiekty o wartości zabytkowej i historycznej. 

Obiekty objęte ochroną konserwatorską: 

1. Dwór Gerlachów w Miłoszewie                                                           

 
���� Obiekty i tereny. 

 
Miłoszewo nie jest miejscowością dostatecznie zurbanizowaną – istnieją tu działki pod 

zabudowę mieszkaniową i letniskową. Jest to jedyna miejscowość w gminie posiadająca 

specyficzną zabudowę – bardzo rozległą – bez centrum wsi.  

Miejscem sportu i rekreacji jest boisko sportowe przy Szkole Podstawowej                             

w Miłoszewie.        
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Stacja Kaszubskiego Ducha  w Miłoszewie                     

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 
Jezioro Miłoszewskie                                                                     Widok od strony kaplicy 
 
���� Infrastruktura społeczna. 

 
W Miłoszewie znajduje się Szkoła Podstawowa, w której uczy się 38 uczniów (stan na 

29.02.2012 r.) i jest zatrudnionych 11 nauczycieli. W szkole dzieci uczą się języka 

kaszubskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Miłoszewie 
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���� Infrastruktura techniczna. 
 

W zakresie energetyki zaopatrzenie miejscowości prowadzi „ENERGA”  Gdańsk - Zakład 

Dystrybucji w Wejherowie.  

Miejscowość jest miejscowością zwodociągowaną i nieskanalizowaną, do której woda 

dostarczana jest z ujęcia wody Miłoszewo. Mieszkańcy posiadają własne przydomowe 

oczyszczalnie lub zbiorniki na ścieki. Efektem dbałości o czystość otoczenia na terenie 

Gminy Linia są zbiorniki do odpadów stałych rozmieszczone w obiektach uŜyteczności 

publicznej oraz na terenach letniskowych.  Na podstawie Ustawy z 13 września 1996r.                       

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póź. zmianami)  oraz 

na podstawie Uchwały Rady Gminy Linia nr 46/VII/V/2007 z 19 czerwca 2007 r. mieszkańcy 

całej gminy a tym samym takŜe Miłoszewa zobowiązani są do posiadania pojemników do 

zbioru odpadów. Na terenie Miłoszewa a takŜe innych miejscowości gminy stosowany jest 

system segregacji odpadów. 

 

���� Gospodarka. 
 
Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Miłoszewo. 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
MIŁOSZEWO Produkcja 

Usługi 
budowlane 

Usługi Handel Gastronomia Transport RAZEM 

Stan na 31.12.2007r. 0 4 6 1 0 0 11 
Stan na 1.03.2010 r. 1 8 3 1 0 2 15 
Stan na 1.03.2012 r. 1 7 3 1 0 2 14 

 

Dane z ewidencji działalności gospodarczej UG Linia 

 
 
W Miłoszewie działalność gospodarcza jest prowadzona przez przedsiębiorców szczególnie 

w zakresie działalności usługowej – głównie budowlanej. 

 
 
���� Kapitał społeczny i ludzki. 
 

W Miłoszewie zameldowanych jest 478 mieszkańców na pobyt stały (stan na dzień 

01.03.2012 r.), w tym  229 kobiet.  

Kształtowanie się liczby ludności we wsi Miłoszewo w roku 2000 i na przełomie lat 

2004 – 2011. 
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MIŁOSZEWO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                    
                                                Dane z ewidencji ludności UG Linia 

 
 

STRUKTURA LUDNO ŚCI W MIŁOSZEWIE   
na dzień 1.03.2012 r. NA POBYT STAŁY 

 
Grupa wiekowa Liczba ludności 

 Kobiety MęŜczyźni 
Udział % Udział % 

Wiek przedprodukcyjny  
0-6 lat 

23 21 9,36 

Wiek przedprodukcyjny 
7-15 lat 

26 28 11,50 
20,85 

Wiek produkcyjny 
16-19 kobiety 

17 24 8,72 

Wiek produkcyjny 
20-60 kob.20-65  męŜcz. 

119 157 58,72 
67,45 

Wiek poprodukcyjny 
ponad 61 lat kobiety 
ponad 65 lat męŜczyźni 

 
35 
------ 

 
------ 
20 

 
11,70 11,70 

Ogółem 229 249 100 100 
Dane z ewidencji ludności UG Linia 

 

Mieszkańcy Miłoszewa są dobrze zorganizowaną społecznością. 

Zorganizowani są w następujących grupach:  

- Rada Sołecka,  

- Grupa Odnowy Miejscowości Miłoszewo 

 

 

 

 

ROK LICZBA LUDNOŚCI 
31.12.2000 490 
31.12.2004 487 
31.12.2005 490 
31.12.2006 482 
31.12.2007 483 
31.12.2008 473 
31.12.2009 475 
31.12.2010 473 
31.12.2011 480 
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości. 
 
 

 

 
Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy 

wewnętrzne miejscowości , jak i potencjalne szanse i zagroŜenia występujące w otoczeniu, 

które mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i mieszkańców. 

Zapewnienie rozwoju miejscowości oraz stworzenie jak najlepszych warunków Ŝycia 

mieszkańcom wsi Miłoszewo stanowi priorytet w wyznaczaniu kierunków rozwoju sołectwa. 

Zgodnie z priorytetem oraz mając na uwadze wnioski z analizy SWOT planuje się 

następujące kierunki rozwoju wsi Miłoszewo: 

• modernizacja i budowa infrastruktury technicznej i kulturalnej, podnoszącej atrakcyjność 

wsi, 

• stworzenie warunków dla zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców, 

• stworzenie warunków dla zagospodarowania wolnego czasu dzieci, 

���� SILNE STRONY  
 
���� wodociąg wiejski, 
���� połoŜenie - najpiękniejsza panorama doliny 

rzeki Łeby,  
���� salka katechetyczna, 
���� otoczona lasami, 
���� zabytki: kapliczka,  
���� usługi, 
���� zintegrowani mieszkańcy. 
 

���� SŁABE STRONY  
 
���� bezrobocie, 
���� brak bazy noclegowej 
���� słaba estetyzacja, 
���� niewielka ilość prywatnych firm, 
���� zły stan nawierzchni dróg, 
���� brak punktów małej gastronomii, 
���� brak nowych ofert pracy w miejscu 

zamieszkania, 
���� uciąŜliwości związane z dojazdem do pracy 

w Trójmieście. 
 
 

���� SZANSE 
 
���� moŜliwość pozyskania środków 

finansowych ( RPO WP, PROW), 
���� zwiększenie atrakcyjności wsi, 
���� wykorzystanie walorów przyrodniczych i 

dziedzictwa kulturowego wsi, 
���� promocja wsi przez byłych mieszkańców, 
���� Program Odnowy Wsi. 

���� ZAGROśENIA  
 
���� wyludnienie wsi, 
���� ograniczenia budŜetowe, 
���� izolowanie się społeczeństwa. 
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• poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej dla mieszkańców, 

• zagospodarowanie terenów wyznaczonych pod turystykę aktywną – rekreację, 

• skuteczna promocja walorów rekreacyjno – wypoczynkowych wsi, 

• realizacja prac modernizacyjno – inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu 

technicznego i podniesienia bezpieczeństwa na drogach w obrębie miejscowości, 

• rozwój działalności kulturalnej i rekreacyjno – sportowej, 

• podniesienie estetyki miejscowości, 

• podejmowanie działań promujących miejscowość wśród turystów i inwestorów. 

Wymienione kierunki rozwoju miejscowości Miłoszewo wpisują się w cele zapisane 

w Strategii Rozwoju Gminy Linia, a przede wszystkim w cele związane z efektywnym 

wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego i bogactwa zasobów kulturowych oraz 

wyposaŜenie miejscowości w nowoczesną infrastrukturę . 

 

4. Opis planowanych zadań  
 
 

Biorąc pod uwagę fakt, iŜ mieszkańcy Miłoszewa chcą dbać o wizerunek swojej wsi,                 

a proponowane zewnętrzne programy pomocowe są niepowtarzalną szansą dla skutecznego 

podjęcia działań, mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego zdecydowali większością głosów   

o głównych zadaniach  inwestycyjnych najbliŜszych lat. 

Największe potrzeby mieszkańców wsi Miłoszewo to: 

 

Lp. NAZWA PROJEKTU CEL PROJEKTU PRZEZNACZENIE HARMONOGRAM  
REALIZACJI 

KWOTA KOŃCOWA I 
ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 
1 Budowa ścieŜki 

rowerowej 
Wzrost liczby 
turystów 

Miejsca 
uŜyteczności 
publicznej 

2012-2014 Ok.400.000,- zł 
- środki własne 
gminy, 
- PROW 2007-2013 

2 Budowa dróg, 
chodników                   
i parkingów 

Poprawa jakości 
Ŝycia na obszarach 
wiejskich 
 

 

Zagospodaro-
wanie 
terenów dla 
uŜyteczności 
publicznej 

2008-2017 Ok. 2.000.000 zł 
- środki własne 
gminy, 
- Samorząd WP 
- PROW 2007-2013, 

3 Oświetlenie 
placów 
uŜyteczności 
publicznej 

Poprawa jakości 
Ŝycia na obszarach 
wiejskich 

Miejsca 
uŜyteczności 
publicznej 

2009-2017 Ok. 70.000 zł 
- środki własne 
gminy, 

4 Stworzenie 
świetlicy wiejskiej 
(na bazie budynku 

Podniesienie 
standardu 
świadczonych usług 

Świetlica 
wiejska 

2009-2017 Ok.50000,- zł 
- środki własne 
gminy, 



Plan Odnowy Miejscowości Miłoszewo 

                                                                              12 

5szkoły lub kaplicy) kulturalnych , 
poprawa integracji 
społecznej 

- PROW 2007-2013 

5 Budowa 
elementów małej 
infrastruktury 
turystycznej 

Wzrost atrakcyjności 
turystycznej 
miejscowości 

Szlaki 
turystyczne 

2010-2019 Ok. 80.000 zł 
- środki własne 
gminy, 
RPO WP 2007-2013 

6. Organizacja 
imprez kulturalno-
rekreacyjnych 
(corocznie) 

Zaspokojenie 
potrzeb społecznych                          
i kulturalnych 
mieszkańców wsi 

Promocja 
obszarów 
wiejskich 

2008-2017 Ok. 80.000 zł 
- środki własne 
gminy, 
- PROW 2007-2013   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


