
UCHWAŁA NR XII/91/16 

RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE 
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I. Charakterystyka miejscowości. 

1. Położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba 

ludności. 

Miejscowość Kamień – Rupie usytuowana jest w północno - zachodniej części gminy 

Szepietowo.  

Przynależność administracyjna miejscowości przedstawia się następująco: 

Kraj - Polska 

Województwo - Podlaskie 

Powiat - Wysokomazowiecki 

Gmina - Szepietowo 

Miejscowość –  Kamień – Rupie 

 
Położenie miejscowości w Gminie Szepietowo pokazuje poniższa mapa: 

 

 

 



Liczba mieszkańców miejscowości. 

Na dzień 01.01.2016 r. liczba mieszkańców miejscowości wynosiła 56 osób. Jest to 37 

pod względem liczby mieszkańców miejscowość w gminie Szepietowo. 

 

Powierzchnia miejscowości. 

Powierzchnia miejscowości wynosi 2,27 km2 (dane według operatu ewidencyjnego 

Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem). 

 

2. Historia miejscowości 

 

 Pierwsze wzmianki na temat miejscowości pochodzą z XI w. (wzmianki o Kasztelanii 

Święckiej).  

 Położenie wsi ma charakter sakralny ponieważ położony jest w dawnej Kasztelani 

Świeckiej z XI w., której stolicą był gród, którego siedziba mieściła się obok obecnej wsi 

Święck Strumiany. Potwierdzeniem sakralnego terenu tego miejsca jest kamień niezwykłej 

wielkości zalegający 3 km od grodziska, na granicy gruntów wsi: Kamień – Rupie, Kamień – 

Stary, Dąbrowa Dzięciel oraz dawnego majątku ziemskiego Dąbrowa – Trzeciny. ,,Nazwa 

KAMIEŃ,, wyraźnie informuje o tym obiekcie. Na nim ustawiona została murowana 

słupowata kapliczka, w kształtach swoich jeszcze barokowa, choć nosząca ślady 

zniekształcających ją remontów XX wiecznych.   

 W rejestrze poborowym powiatu brańskiego z połowy XVI (wzmianki o poborze                

z włók szlacheckich z 1528 roku) oraz strukturze parafialnej z tamtego okresu zaznaczono, że 

wieś Kamień Rupie ( dawniej nazywana Dąbrowa - Kamień Pepele lub Pępele) zamieszkiwali 

parafianie Dąbrowy Wielkiej, która była położona w ziemi Drohickiej. Nazwa Kamień – 

Rupie pojawiła się stosunkowo późno, bo w 1784 roku. Tak figuruje na mapie województwa 

podlaskiego Karola de Pertheesa z 1795 roku. Kartograf ten wykonał swą mapę w oparciu               

o opis parafii Dąbrowa Wielka dokonany przez tamtejszego plebana w 1784 roku. Wcześniej 

nazwa tej wsi brzmiała Dabrowa – Kamień, Kamień Pępele lub Kamień Penpele co notują 

metryki kościelne w 1717, 1747, 1760 i 1788 roku, jak również zapis, że w dniu 28.11.1733 

roku szl. Jan Wyrzykowski z Wyrzysk w par. góreckiej ożenił się ze szl. Apolonią Dąbrowską 

z Dąbrowy Kamienia. W 1890 roku mieszkańcami wsi Kamień – Rupie była drobna szlachta. 

W roku 1827 miejscowość liczyła 20 domów i 120 mieszkańców. W 1921 r. naliczono tu 25 

budynków z przeznaczeniem mieszkalnym oraz 150 mieszkańców (75 mężczyzn i 75 kobiet). 

Narodowość polską podało 149 osób, a 1 białoruską. Pod koniec wieku XIX w. wieś 



drobnoszlachecka w powiecie mazowieckim, gmina Szepietowo, parafia Dąbrowa-Wielka.  

W 1944 roku zaginął Maurycy Grodzki syn Juliana i Anastazji Świeckiej, urodzony                    

w Mścichach 22.09.1894 roku. Zamieszkały we wsi Kamień Rupie. Aresztowany w 1944 r.            

i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Dalszy los nieznany. Sąd Grodzki                  

w Wysokiem Mazowieckim Zg.185/1948. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie 

należała do województwa łomżyńskiego. 

 Przy drodze gminnej Kamień-Rupie – Dąbrowa-Dzięciel, znajduje się miejsce 

pamięci. Zgodnie z informacjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, w miejscu tym 

dokonano wyroku pokazowego, wieszając na drzewie zbuntowanych mieszkańców wsi 

Dąbrowa-Dzięciel, pozostawiając wiszących na postrach. Miejsce miało zostać oznaczone 

przez miejscowych zaraz po wojnie. 

  

3. Określenie struktury przestrzennej miejscowości. 

 Miejscowość jest usytuowana wzdłuż drogi gminnej nr 107681B Wysokie 

Mazowieckie – Kamień-Rupie – Stary Kamień wzdłuż osi północ – południe, która łączy się  

z drogą powiatową DP2074B Wysokie relacji Mazowieckie – Czyżew. Wieś przecinają dwie 

drogi gminne o numerach 107682B i 107683B wzdłuż osi wschód zachód, o charakterze dróg 

dojazdowych do pół uprawnych i terenów leśnych. W miejscowości znajduje się 19 domów 

mieszkalnych. W zabudowie dominują budynki charakterystyczne dla indywidualnych 

gospodarstw rolnych – obory, stodoły, garaże na maszyny rolnicze, silosy zbożowe itp. 

Dokoła wsi rozciągają się tereny rolne i leśne, należące w większości do okolicznych 

mieszkańców. 

 W układzie przestrzennym miejscowości wyróżniamy dominantę przestrzenną                    

w postaci remizy strażackiej, która usytuowana jest na południowym krańcu wsi, na granicy 

wsi Kamień – Rupie i Stary Kamień. Innym punktem charakterystycznym wsi jest tzw. ogół, 

usytuowany w centralnej części wsi, składający się z terenów zielonych i wyrobiska 

piaskowego ze stawem. 

 

 

 

 

 

 



II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości. 

 

1. Zasoby przyrodnicze. 

 

 Na terenie miejscowości nie wyróżniamy elementów przyrodniczych prawnie 

chronionych, takich jak parki krajobrazowe, parki narodowe, lub obszary chronionego 

krajobrazu. W granicach administracyjnych obrębu Kamień – Rupie występują gleby uprawne 

oraz tereny leśne, należące w zdecydowanej większości do prywatnych właścicieli. 

 

2. Dziedzictwo kulturowe. 

 

 W Kamieniu-Rupiach znajdują się obiekty zabytkowe, do których 

zaliczyć możemy: 

- krzyż przydrożny, metalowy na kamiennym cokole, z końca XIX wieku. 

 

 

Krzyż przydrożny. 



- dom drewniany z przełomu XIX i XX w. 

 

- dom drewniany z lat 20-tych  XX w. 

  

 

 



- krzyż drewniany posadowiony na drzewie – upamiętniający miejsce kaźni z 

czasów I Wojny Światowej. 

 

 

3. Obiekty i tereny. 

 

 W układzie przestrzennym miejscowości wyróżniamy charakterystyczną dominantę 

przestrzenną w postaci remizy strażackiej, która usytuowana jest na południowym krańcu wsi, 

na granicy wsi Kamień – Rupie i Stary Kamień. Innym punktem charakterystycznym wsi jest 

tzw. ogół, usytuowany w centralnej części wsi, składający się z terenów zielonych                      

i wyrobiska piaskowego ze stawem. 

 

4. Infrastruktura społeczna. 

 

 W miejscowości dział Koło Gospodyń Wiejskich. Posiada ona długą, 

kilkudziesięcioletnią tradycję. Członkinie koła zawsze aktywnie uczestniczyły  w życiu 

społeczno – kulturalnym wsi. Oprócz tradycyjnej działalności tego typu kół, polegającej na 

spotkaniach poświęconych tradycyjnym zajęciom kobiet na wsi, takim jak przygotowywanie 

tradycyjnych lokalnych potraw, haftowania itp. tutejsze koło aktywnie włączało się                

w organizację licznych imprez i obchodów okolicznościowych, takich jak dożynki czy 



festyny ludowe. Ponadto we wsi Kamień znajduje się OSP której członkowie uczestniczą              

w działaniach ratowniczych i żywiołowych na terenie gminy oraz przez swoje działania 

integruje mieszkańców miejscowości.   

 

 

  

5. Infrastruktura techniczna. 

 

 Wszystkie gospodarstwa domowe posiadają podłączenie do sieci wodociągowej oraz 

elektrycznej. Odbiór ścieków sanitarnych oparty jest o przydomowe zbiorniki (tzw. szamba)              

i ekologiczne oczyszczalnie przydomowe. Gospodarstwa domowe objęte są zorganizowanym 

systemem segregacji i wywózki odpadów stałych.  

 Kamień - Rupie posiada utrudnione połączenie komunikacyjne z innymi 

miejscowościami, głównie ze względu na fakt słabej jakości dróg łączących t miejscowość             

z siedzibą gminy i powiatu. Bezpośrednio z drogą powiatowej Wysokie Mazowieckie – Bryki 

– Czyżew oraz drogą powiatową Wysokie Mazowieckie – Dąbrowa Dzięciel – Czyżew 

dojazd stanowią drogi gruntowe, dobre połączenie komunikacyjne sprawiłoby, że mieszkańcy 

Kamienia-Rupie mieliby łatwy i wygodny dojazd do oddalonego o ok. 14 km Szepietowa, 

będącego ośrodkiem administracyjnym Gminy, gdzie znajduje się szereg instytucji 

obsługujących mieszkańców (Urząd Miejski, poczta, Gminny Ośrodek Kultury, bank, apteka, 

ośrodek zdrowia itp.) jak tez do miejscowości Wysokie Mazowieckie oddalonej o 11 km 



gdzie znajduje się Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji, Agencja Modernizacji 

i Restrukturyzacji Rolnictwa, Szpital Powiatowy, itp. 

 

6. Gospodarka i rolnictwo. 

 

Główną działalnością mieszkańców miejscowości jest rolnictwo. Rejon wsi Kamień -

Rupie otaczają średniej i słabej jakości gleby, przeważnie V klasy o dosyć luźnej                       

i przepuszczalnej strukturze, charakteryzujące się trudnymi warunkami dla produkcji rolnej. 

Pomimo tego, rolnicy z tej miejscowości specjalizujący się w produkcji mleka, żywca 

wołowego i wieprzowego, osiągają dobre wyniki produkcyjne, przewyższające średnie 

wydajności dla województwa podlaskiego. 

  

7. Kapitał społeczny i ludzki. 

 

  Mieszkańcy miejscowości wykazują dużą aktywność w wielu dziedzinach życia 

społecznego. Największym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się działalność miejscowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich, które organizuje aktywność 

mieszkańców  w wielu innych aspektach życia lokalnego. 

 

III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości. 

1. Zestawienie mocnych i słabych stron miejscowości, wskazanie szans i zagrożeń 

rozwoju – analiza SWOT.  

  

Praca nad analizą mocnych i słabych stron miejscowości w zakresie rozwoju społeczno-

gospodarczego pozwoliła na uzyskanie spostrzeżeń, wniosków i uwag odnośnie stanu 

wyjściowego i perspektyw rozwoju. Zdobyta wiedza umożliwiła określenie wewnętrznych 

atutów, możliwości i pozytywnych cech miejscowości Szepietowo, umożliwiających 

podejmowanie skutecznych działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu. 

 

 

 



Mocne strony Słabe strony 

Korzystne położenie pod względem 

komunikacyjnym 

Migracja młodych ludzi do miast i za granicę 

Ciekawe obszary krajobrazowe Brak alternatywnych w stosunku do rolnictwa 

źródeł dochodów 

Dobrze rozwinięta sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa 

Brak zaplecza agroturystycznego 

Aktywna postawa mieszkańców Bezrobocie ( również w rolnictwie) 

Silne poczucie lokalnej tożsamości Brak bazy sportowej i turystycznej 

 

Dobry stan środowiska naturalnego Część zabudowań posiada pokrycia dachowe 

eternitem ( azbest) 

Zorganizowany system gospodarki 

odpadami 

Niska żyzność gleb i  ich słaba struktura mogą 

powodować silne reakcje na okresy suche 

Szanse Zagrożenia 

Dostęp do środków z funduszy 

strukturalnych 

Zagrożenia dla środowiska naturalnego 

(zagospodarowanie organicznych produktów 

powstających przy hodowli bydła) 

Działania władz lokalnych 

nakierunkowanie na rozwój 

miejscowości 

Migracja ludzi młodych i wykształconych do 

miast i za granicę 

 Niestabilna sytuacja w rolnictwie 

 

2. Określenie kierunków rozwoju miejscowości. 

 

 Opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości to wyzwanie, przed którym stanęły 

wszystkie aktywne społeczności lokalne zaangażowane w działania rozwojowe podejmowane 

na terenie ich małych ojczyzn.  

 Realizacja zadań w ramach Planu Rozwoju Miejscowości Kamień – Rupie przyczyni 

się do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia poziomu życia lokalnej 

społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo - 

rekreacyjnej. Ma służyć głównie integracji społeczności lokalnej, rozwojowi organizacji 

społecznych, jak i zmniejszeniu problemów w sferze patologii społecznych. 



 Opracowanie a następnie wdrożenie planu rozwoju wiąże się z określonymi 

korzyściami dla społeczności lokalnej, takimi jak: 

- możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł 

finansowania działań rozwojowych,  

- zdynamizowanie rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości, dzięki pojawiającym 

się nowym możliwościom podejmowania działań rozwojowych, 

- wzrost atrakcyjności życia społeczno – kulturalnego, 

- wdrażanie pozytywnych zmian akceptowanych przez mieszkańców, 

- wzrost wartości majątku komunalnego – nieruchomości, 

- aktywizacja społeczności lokalnej – wzrost tożsamości z miejscem zamieszkania   i stopnia 

integracji mieszkańców wokół działania na rzecz własnego środowiska – miejscowości, 

 

Kierunki odnowy i rozwoju miejscowości są związane z rolnictwem i otoczeniem 

rolnictwa. Istotnym elementem powinno stać się wzmocnienie ekonomiczne podmiotów 

rolnych jak i pozarolniczych. Polepszanie kondycji sektora rolnego powinno być powiązane           

z systemem dopłat bezpośrednich dla rolników pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. 

 Poza rolnictwem główny nacisk w kierunkowaniu rozwoju zostanie położony na 

działania mające na celu rozwój społeczno-kulturalny miejscowości, ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży. Należy skupić się na poprawie jakości życia mieszkańców, 

uwypukleniu walorów krajobrazowych      i historycznych miejscowości i okolic. Za istotny 

kierunek rozwoju należy też uznać działania związane z poprawą lokalnej infrastruktury. 

 

 

IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. 

 

1. Nazwa zadania: przebudowa drogi gminnej Kamień-Rupie (droga gminna nr 

107681B) Dąbrowa-Dzięciel o długości około 900 metrów. 

Jedną z najważniejszych inwestycji z punktu widzenia wsi jest remont i utwardzenie drogi 

gminnej ze wsi Kamień-Rupie do ograniczenia wsi Dąbrowa Dzięciel, gm. Wysokie 

Mazowieckie. 

Cel zadania: celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa 

mieszkańców w zakresie ruchu drogowego.  



W chwili obecnej droga ta posiada nawierzchnię żwirową. Nawierzchnia taka jest podatna na 

niszczenie pod wpływem warunków atmosferycznych. Zaznaczyć należy, iż droga ta ma dla 

tutejszych mieszkańców duże znaczenie komunikacyjne, ponieważ mieszkańcy dojeżdżają tą 

drogą do pół jak też do pracy, Kościoła, gminy oraz placówek służby zdrowia itp. Również 

drogą tą przemieszczają się pojazdy odbierające mleko od miejscowych rolników jak też 

rolników okolicznych oraz drogą tą jeżdżą autobusy szkolne przewożące dzieci do Szkoły w 

Szepietowie i w drodze powrotnej. Droga ta jest o 3,5 km krótsza niż dotychczas użytkowana 

droga utwardzona prowadząca przez Stary Kamień i Bryki. 

Przeznaczenie: budowa drogi będzie służyć lepszemu i bezpieczniejszemu poruszaniu się 

mieszkańców do placówek służby zdrowia, urzędów publicznych i Starostwa Powiatowego. 

Inwestycja ta wpisuje się w politykę niskoemisyjną, ponieważ  w znaczącym stopniu wpłynie 

na zmniejszenie emisji spalin przez pojazdy poruszające się tą drogą, dobra nawierzchnia 

poprawi płynność przemieszczania się pojazdów. Zmniejszy się również odległość do 

Wysokiego Mazowieckiego a w szczególności do SM Mlekovita. Planowana droga znacząco 

poprawi infrastrukturę drogową wsi. 

Harmonogram realizacji: planuje się wykonanie zadania w 2016 - 2018 roku. 

Kwota końcowa i wskazanie źródeł jej pozyskania: szacowany koszt realizacji zadania to 

około 500 000 zł. Środki planuje się pozyskać z budżetu gminy Szepietowo i Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

2. Nazwa zadania: przebudowa drogi gminnej nr 107683B w miejscowości Kamień-

Rupie do drogi powiatowej nr 2074B o długości około 950m. 

Remont i utwardzenie drogi gminnej ze wsi Kamień-Rupie do drogi powiatowej Wysokie 

Mazowieckie – Czyżew, ma bardzo duże znaczenie dla mieszkańców wsi, oraz odległość jaką 

trzeba pokonać aby dostać się do Urzędu Gminy, sklepów i Ośrodka Zdrowia. 

Cel zadania: celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa 

mieszkańców w zakresie ruchu drogowego.  

W chwili obecnej droga ta posiada nawierzchnię żwirową. Nawierzchnia taka jest podatna na 

niszczenie pod wpływem warunków atmosferycznych. Zaznaczyć należy, iż droga ta ma dla 

tutejszych mieszkańców duże znaczenie komunikacyjne, ponieważ mieszkańcy dojeżdżają 

drogą tą do swoich gospodarstw jak i pól i lasów.  

Przebudowa drogi skróci przejazd do Szepietowa o 1,5 km. 



Przeznaczenie: budowa drogi będzie służyć lepszemu i bezpieczniejszemu poruszaniu się 

mieszkańców, ponadto ograniczy w pewnym stopniu wydzielanie spalin przez pojazdy 

poruszające się tą drogą jak też wzmocni infrastrukturę pod kątem inwestycji na terenie wsi. 

Harmonogram realizacji: planuje się wykonanie zadania w 2016 - 2019 roku. 

Kwota końcowa i wskazanie źródeł jej pozyskania: szacowany koszt realizacji zadania to 

około 500 000 zł. Środki planuje się pozyskać z budżetu gminy Szepietowo oraz z Programu 

Poprawy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 

 

3. Nazwa zadania: zmiana pokrycia dachowego z eternitu ( azbest) na blachę w Remizie 

OSP Kamień. 

 Kolejną inwestycją planowaną w ramach działań na rzecz odnowy miejscowości ma zmiana 

pokrycia dachu w remizie OSP Kamień z eternitu na blachę. Remiza służy dla OSP Kamień, 

Koła Gospodyń Wiejskich jak też mieszkańców wsi Kamień Rupie i Stary Kamień którzy 

organizują tam spotkania, festyny, zebrania, szkolenia, imprezy okolicznościowe takie jak 

(stypy, komunie, imieniny itp). Remiza służy do prowadzenia szeroko pojętej działalności 

społeczno-kulturalnej z pełnym dostępem dla wszystkich mieszkańców  wsi jak też jest 

głównym ośrodkiem w rekreacji i wypoczynku. 

Cel zadania: celem zadania jest pozbycie się niebezpiecznego dla zdrowia i życia oraz 

mocno zniszczonego pokrycia dachu, które wpływa również negatywnie na ogólny stan 

techniczny tego budynku (przeciekający dach zagraża konstrukcji dachu i stanowi 

technicznemu pomieszczeń wewnątrz budynku.  

Przeznaczenie: zmiana pokrycia dachowego z eternitu ( azbest) na blachę w Remizie OSP 

Kamień poprawi bezpieczeństwo osób tam przebywających, nie będzie doprowadzać do 

niszczenia budynku który służy do prowadzenia szeroko pojętej działalności społeczno-

kulturalnej z pełnym dostępem dla wszystkich mieszkańców wsi Kamień-Rupie i Stary 

Kamień. Miejsce takie jest dla lokalnej społeczności ważnym punktem życia, rozwoju, 

miejscem codziennych spotkań, szkoleń,  oraz umożliwia mieszkańcom spędzanie wolnego 

czasu w dobrych i bezpiecznych warunkach. 

Harmonogram realizacji: planuje się wykonanie prac związanych z realizacją zadania              

w 2016 - 2017 r. 

Kwota końcowa i wskazanie źródeł jej pozyskania: przewidywany koszt realizacji zadania 

to 30 000 zł. Środki będą pochodziły z budżetu gminy Szepietowo, oraz  w miarę możliwości 

ze źródeł zewnętrznych inwestycję tą należy traktować jako wspólną z miejscowością Stary 

Kamień. 



4. Nazwa zadania: budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi. 

Drugą inwestycją planowaną w ramach działań na rzecz odnowy miejscowości ma być 

budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi Kamień - Rupie. We wsi nie ma 

wyodrębnionej przestrzeni, na której mogliby się spotykać mieszkańcy wsi, zarówno dzieci, 

jak i dorośli. 

Cel zadania: celem zadania jest wzrost aktywności i społecznej i poprawa estetyki wsi 

Kamień - Rupie. 

W chwili obecnej wieś nie posiada żadnego placu zabaw dla dzieci. W takim miejscu 

możliwe będzie zorganizowanie zabaw i spotkań dla dzieci i młodzieży  aktywizujących 

mieszkańców miejscowości. 

Przeznaczenie: budowa placu zabaw dla najmłodszych będzie służyć do prowadzenia 

szeroko pojętej działalności społeczno – kulturalnej z pełnym dostępem dla najmłodszych 

mieszkańców wsi. Miejsce takie stanie się dla lokalnej społeczności ważnym punktem życia           

i rozwoju ruchowego, miejscem codziennych spotkań oraz umożliwi młodym mieszkańcom 

spędzanie wolnego czasu w dobrych i bezpiecznych warunkach. 

Harmonogram realizacji: planuje się wykonanie prac związanych z realizacją zadania              

w 2017 r. 

Kwota końcowa i wskazanie źródeł jej pozyskania: przewidywany koszt realizacji zadania 

to 50 000 zł. Środki będą pochodziły z budżetu gminy Szepietowo, oraz  w miarę możliwości 

ze źródeł zewnętrznych. 

 

5. Nazwa zadania: budowa chodnika przy drodze prowadzącej przez wieś. 

Kolejną inwestycją planowaną w ramach działań na rzecz odnowy miejscowości ma być 

budowa chodnika przy drodze prowadzącej przez wieś.  

Cel zadania: celem zadania jest poprawa estetyki wsi i bezpieczeństwa mieszkańców.  

W chwili obecnej przy głównej ulicy we wsi nie ma bezpiecznego chodnika. Wąska drogi            

i niewielkie pobocza znacząco niekorzystnie wpływają na bezpieczeństwo pieszych                      

w sytuacji gdy wymijają się dwa pojazdy. W takiej sytuacji dla pieszych nie ma już miejsca. 

Budowa chodnika o długości około 600 m.b. pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 

pieszych w miejscowości oraz w dużym stopniu poprawi estetykę wsi. 

Przeznaczenie: budowa chodnika przy drodze prowadzącej przez wieś  będzie służyć 

zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu pieszego w miejscowości oraz w dużym stopniu poprawi 

estetykę wsi. 

Harmonogram realizacji: planuje się wykonanie zadania w 2016-2019 roku. 



Kwota końcowa i wskazanie źródeł jej pozyskania: szacowany koszt realizacji zadania to 

60 000 zł. Środki planuje się pozyskać z budżetu gminy Szepietowo oraz dofinansowania ze 

źródeł zewnętrznych. 

6. Nazwa zadania: zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz                

z drogą dojazdową. 

Kolejną inwestycją planowaną w ramach działań na rzecz odnowy miejscowości ma być 

rewitalizacja istniejącego zbiornika wodnego (stawu) oraz uporządkowanie terenów wokół 

tawu. W chwili obecnej działka, na której planowane są w/w prace jest zaniedbana, natomiast 

staw jest zarośnięty, zamulony i nie nadaje się do wykorzystania w celach sportowo – 

rekreacyjnych, ograniczona jest jego funkcja przeciw pożarowa.  

 

Staw w Kamień-Rupie, stan obecny. 

Cel zadania: celem zadania jest wzrost aktywności społecznej i poprawa estetyki wsi 

Kamień-Rupie. 

Przeznaczenie: zrewitalizowany zbiornik wodny będzie przeznaczone do 

prowadzenia działalności rekreacyjnej z pełnym dostępem do mieszkańców wsi, nie do 

przecenienia będzie również jego funkcja przeciw pożarowa. Uporządkowany teren wokół 

stawu w przyszłości może stanowić atrakcyjne miejsce do inwestycji proekologicznych, np. 

związanych z odnawialnymi źródłami energii.  



Funkcjonowanie takiego miejsca będzie miało dla lokalnej społeczności ogromne 

znaczenie, którego oddziaływanie będzie znacząco wykraczać poza formalnie wymagany 

okres 7 lat.  

Harmonogram realizacji: planuje się wykonanie prac związanych z realizacją zadania w 

2016-2018 r. 

Kwota końcowa i wskazanie źródeł jej pozyskania: szacowany koszt realizacji zadania to 

60 000 zł. Planuje się uzyskanie dofinansowania z WFOŚ, lub z programów pomocowych w 

zależności od dostępności na tego typu badania. 

 

V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne. 

 

 W Kamieniu – Rupie wyróżniamy obszar o szczególnym  znaczeniu dla zaspokajania 

potrzeb mieszkańców. Miejscem takim jest Remiza OSP Kamień oraz tereny wokół niego. 

Stanowi ona główny punkt życia społeczno wsi. Jest ona dla mieszkańców miejscem 

codziennych spotkań, co stanowi bardzo ważny czynnik integrujący lokalną społeczność. 

Regularny kontakt sprzyja w szczególności nawiązywaniu trwałych więzi społecznych. 

Miejsce to ma w tym aspekcie zasadnicze znaczenie, zwłaszcza zważywszy na fakt, iż                  

w miejscowości brak jest innych zagospodarowanych miejsc mogących spełniać podobną 

funkcję, staw, place zabaw czy szkoły.  

 Remiza spełnia również funkcje społeczne poprzez organizowane na jej bazie 

spotkania okolicznościowe i obrzędy kultu religijnego. 

 

VI. Wdrożenie i monitorowanie planu. 

 

 Plan Rozwoju Miejscowości Kamień – Rupie został opracowany  w oparciu o wiedzę 

dostępną w momencie opracowywania dokumentu. Elementem decydującym o początku 

wdrażania Planu jest wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie. 

Wdrożenie Planu zaleca się Burmistrzowi Szepietowa. 

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, dokonywaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu 



rzeczywistego stanu realizacji zamierzonych działań. Zakłada się współpracę przy realizacji 

zadań wynikających z planu głównego realizatora – władz samorządowych Gminy 

Szepietowo i społeczności lokalnej miejscowości Kamień – Rupie. 

 

Do pisania planu wykorzystano informacje zawarte w książce Józefa Maroszka ,,Dzieje obszaru Gminy 

Szepietowo w XV – XX wieku oraz informacje opublikowane w Internecie. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 

    Sławomir Niemyjski 


