
UCHWAŁA NR XXV/190/17 

RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Szepietowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 

zm. poz.1579, poz.1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Szepietowo na lata 2016 – 2022, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/87/16 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 25 stycznia 

2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Szepietowo. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

         Sławomir Czarkowski 
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I. Charakterystyka miejscowości. 

1. Położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba 

ludności. 

Miejscowość Szepietowo usytuowana jest w środkowej części Gminy Szepietowo przy 

drodze krajowej nr 66 Zambrów - Białowieża oraz przy linii kolejowej Warszawa - Białystok. 

Od dn. 01.01.2010 r. miejscowość posiada prawa miejskie i jest jednym z 4 miast na terenie 

Powiatu Wysokomazowieckiego. Od 1946 roku Szepietowo jest siedzibą władz gminnych. 

 

Przynależność administracyjna miejscowości przedstawia się następująco: 

Kraj - Polska 

Województwo - Podlaskie 

Powiat - Wysokomazowiecki 

Gmina - Szepietowo 

Miejscowość – Szepietowo 

 

Szepietowo graniczy z miejscowościami: 

- Szepietowo Wawrzyńce, 

- Szepietowo Janówka, 

- Włosty Olszanka, 

- Średnica Pawłowięta, 

- Średnica Maćkowięta, 

- Dąbrówka Kościelna, 

- Nowe Gierałty 

 

Liczba mieszkańców miejscowości. 

Na dzień 08.06.2017 r. liczba mieszkańców miejscowości wynosiła 2 216 osób. Bardzo 

niepokojącym zjawiskiem jest w ostatnich kilku latach stopniowe zmniejszanie się liczby 

mieszkańców. Dla porównania w 2010 roku Szepietowo liczyło 2 338 mieszkańców.  

 

 

 



Powierzchnia miejscowości. 

Powierzchnia miejscowości wynosi 502,29 ha (dane według operatu ewidencyjnego 

Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem). 

 

2. Historia miejscowości 

 

 Obszar dzisiejszej gminy Szepietowo w XI w. należał do kasztelanii święckiej.                  

W drugiej połowie XIII w., w wyniku ekspansji litewskiej, całe Podlasie zostało zajęte przez 

Litwę. Dzieliło się na trzy ziemie: drohicką, bielską i łomżyńską, z których w 1520 r. 

utworzono województwo podlaskie. Zgodnie z uchwałą sejmu lubelskiego z dnia 5 marca 

1569 r. król Zygmunt August wydał akt inkorporacji Podlasia do Korony. Aż do III rozbioru 

w 1795 r. Podlasie wchodziło w skład ziem polskich dawnej Rzeczypospolitej. W 1807 r. 

wschodnia część Podlasia pod nazwą obwodu białostockiego znalazła się w granicach 

państwa rosyjskiego, natomiast części zachodnia i południowo-zachodnia położone między 

Bugiem i Narwią znalazły się najpierw w granicach Księstwa Warszawskiego, a potem 

Królestwa Polskiego. 

 Początki Szepietowa związane były nierozerwalnie z budowaną w latach 1851 – 1862 

warszawsko – petersburską linią kolejową. Można z całą stanowczością stwierdzić, że 

wydarzenie to, wraz z podjęciem decyzji o zlokalizowaniu w tym miejscu stacji kolejowej, 

zadecydowały, że miejscowość Szepietowo w ogóle powstała. Mówiąc inaczej - gdyby nie 

ówczesny splot wydarzeń i okoliczności, prawdopodobnie tereny dzisiejszego miasta nadal 

porastałby gęsty las.  

 Decyzję w sprawie budowy drogi żelaznej podjął car w 1850 r. Za przygotowanie 

dokumentacji uczyniono odpowiedzialnymi: generała adiutanta hrabiego Klajnnindze oraz 

generała Rerstfelda. Nadzór nad robotami pełniło Główne Rosyjskie Towarzystwo Kolei 

Żelaznych. Udział w inwestycji miała bankierska firma braci Pereire’ów z Paryża. Głównym 

przedsiębiorcą robót na odcinku Petersburg – Warszawa w odcinku pierwszym był Jan Bloch. 

Utworzono Biuro Werbunkowe zatrudniające robotników potrzebnych do budowy kolei. 

Pracę znaleźli chłopi z okolicznych folwarków i wsi. Roboty rozpoczęto od wyrębu lasów 

i budowy nawierzchni pod szyny. Jednocześnie we wsi Średnica Maćkowięta 

przygotowywano plac pod przyszły budynek stacyjny. Prace przerwał Kiersznowski, 

właściciel majątku Szepietowo Wawrzyńce. U władz carskich w Petersburgu zabiegał 

o przeniesienie stacji ze Średnicy Maćkowięta do Szepietowa Wawrzyńce i nadanie jej nazwy 

Szepietowo. Zobowiązał się sfinansować budynek koszarowy z przeznaczeniem na urząd 



pocztowy i posterunek żandarmerii. Władze w Petersburgu zaakceptowały propozycję 

ziemianina Kiersznowskiego, ale, być może przez nieuwagę, zmieniły nazwę Szepietowo na 

Szczepietowo. Doszło do procesu trwającego aż do 1913 r. Sąd ostatecznie przychylnie 

ustosunkował się do pozwu Kiersznowskiego i stacja przybrała pierwotna nazwę. 

 W trakcie układania torów Francuzi, dla potrzeb stacji, wystawili cztery budynki 

murowane i trzy drewniane oraz dwie rampy niską i wysoką. Zamontowano również 

urządzenia wyładunkowo – załadunkowe i wodociąg. Były to pierwsze zabudowania osady 

Szepietowo. W 1862 r. zakończono budowę linii kolejowej. Na pamiątkę szczęśliwego 

ukończenia budowy kolei we wsi Szepietowo Janówka w 1861 r. wzniesiono kapliczkę 

dziękczynną, która stoi do dnia dzisiejszego. Pierwszy pociąg ze stacji Szepietowo do stacji 

Warszawa Wileńska wyjechał w 1860 r. 

 Styczeń 1863 r. przyniósł walkę o niepodległość. Echa powstania dotarły do 

Szepietowa. Dnia 30 września 1863 r. powstańcy ostrzelali żołnierzy rosyjskich 

konwojujących pociąg z jeńcami polskimi. W 1866 r. władze rosyjskie dokonały nowego 

podziału administracyjnego Królestwa Polskiego. Szepietowo znalazło się w guberni 

łomżyńskiej, powiecie mazowieckim i było siedzibą gminy. 

 Kolejne dziesięciolecia przyniosły osadzie powolny wzrost liczby mieszkańców. 

Rosła liczba rodzin kolejarskich. Powstawały gospodarstwa rolne. Do pionierów osady 

należały rodziny Redłowskich, Walczaków, Wasilewskich, Rzymskich, Włostowskich. W 

1875 r. zbudowano szosę i linię telegraficzną łączącą Szepietowo z Wysokiem 

Mazowieckiem. W 1901 r. przy drodze biegnącej wzdłuż torów założono pierwszy sklep. 

Właściciel Lenczewski handlował artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Niebawem 

powstał kolejny punkt handlowy – kiosk spożywczy Adolfa Skłodowskiego. 

 Do Szepietowa przybyło siedem rodzin żydowskich, które założyły gminę 

wyznaniową. Żydzi już wcześniej czynili starania osiedlenia się przy nowej stacji. Przez lata 

przeszkodą nie do pokonania był brak gruntu. Kiersznowski nie zamierzał sprzedać Żydom 

ziemi. Dopiero rolnik z Włost Olszanki odsprzedał działkę. Żydzi wybudowali drewniany, 

piętrowy wielorodzinny dom. Posiadanie własnego przedstawicielstwa znacznie ułatwiało 

handel Żydom z pobliskich miasteczek: Wysokiego Mazowieckiego, Brańska, Ciechanowca, 

Sokół. 

 Rozwój miejscowości przerwał wybuch I wojny światowej. Latem 1915 r. Szepietowo 

znalazło się w zasięgu działań wojennych. Wycofująca się armia rosyjska pozostawiła za sobą 

„spaloną ziemię”. W połowie sierpnia nacierali już Niemcy. Doszło do krwawych walk na 

odcinku linii kolejowej Szepietowo – Racibory. Od sierpnia 1915 r. do listopada 1918 r. 



Szepietowo znajdowało się pod okupacja niemiecką. Na terenie osady działała Polska 

Organizacja Wojskowa. 

 W okresie międzywojennym gmina Szepietowo znajdowała się w granicach powiatu 

Wysokie Mazowieckie województwa białostockiego. Wybory do Sejmu przyniosły 

zwycięstwo ugrupowaniom prawicowym skupionym wokół Narodowej Demokracji. 

Stojący u progu bankructwa Kiersznowski w 1925 r. przygotował plan parcelacji. Część ziemi 

leżącej przy stacji i wzdłuż torów kolejowych przeznaczył na działki budowlane. 

Perspektywy rozwoju osady wpłynęły na decyzję Wacława Belcarza o budowie cegielni. Był 

to pierwszy zakład produkcyjny w miejscowości. Równocześnie przybywało domów 

mieszkalnych, drobni rzemieślnicy otwierali warsztaty. W czerwcu 1939 r. powstało 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szepietowa, działalność rozpoczęła poczta, syndykat. Był stadion  

i strzelnica. Od 1 września dzieci miały rozpocząć naukę w nowej szkole. Przedwojenna 

gmina Szepietowo liczyła 9 572 mieszkańców, w 1939 r. w Szepietowie mieszkało 87 rodzin. 

Wybuch wojny w 1939 r. przerwał wiele rozpoczętych prac i zahamował rozwój gospodarczy 

miejscowości.  

 Już 1 września 1939 r. w godzinach rannych samoloty niemieckie zbombardowały 

stację kolejową i tory. Komunikacja została przerwana na wiele godzin. Kilka dni później, 

przy przejeździe kolejowym, Niemcy rozbili tabory wojskowe, zabili 9 żołnierzy polskich. Od 

17 września 1939 roku rozpoczęła się okupacja sowiecka. 20 września oddziały Armii 

Czerwonej wkroczyły do Szepietowa. 22 października 1939 r. zorganizowano wybory do 

władz gminnych. Kandydatami byli ludzie narzuceni przez władze sowieckie. Obecność na 

wyborach była obowiązkowa. Oporni nie otrzymywali kartek na naftę, cukier i inne produkty. 

Ponieważ w pobliżu przebiegała granica niemiecko – radziecka utworzono Sztab Oddziału 

Pogranicza. Sztab początkowo mieścił się w domu prywatnym. Później, na potrzeby 

administracji, Rosjanie wybudowali dwa duże murowane budynki. Nie były to jedyne lokale. 

W odległości jednego kilometra od stacji, w kierunku południowym, najeźdźcy wystawili 18 

kilkupiętrowych bloków mieszkalnych, trzypiętrowy budynek przeznaczony na szpital, jeden 

blok, w którym przetrzymywano ludność romską oraz stołówkę. Stołówka przeznaczona była 

dla 3200 osób i wyposażona w prąd, wodę, podstawowy sprzęt kuchenny. Po wojnie stołówkę 

zaadaptowano na kino. Do miasteczka sprowadzono żołnierzy rosyjskich wraz z rodzinami. 

Dzieci uczęszczały do szkoły rosyjskiej mieszczącej się w budynku przedwojennej szkoły 

polskiej. W miarę spokojna egzystencja trwała do czerwca 1941 r. Dnia 22 czerwca 

wycofująca się grupa NKWD rozstrzelała dziewięciu Polaków m.in. mieszkańca Szepietowa. 

Wybuch wojny niemiecko – rosyjskiej spowodował zmianę okupanta. Niemcy natychmiast 



przystąpili do organizowania swoich rządów. W sierpniu 1941 r. utworzono Okręg Białystok, 

który podzielono na powiaty i gminy. W każdej gminie był posterunek żandarmerii, oprócz 

tego w Szepietowie znajdował się oddział ochrony kolei i więzienie. Przetrzymywano tam 

Polaków podejrzanych o działalność antyniemiecką oraz czekających na wywóz do 

niemieckich obozów pracy i na przymusowe roboty do Rzeszy. 

 Okupacja niemiecka w Szepietowie trwała do 16 sierpnia 1944 r. W październiku 

1944 r. w Szepietowie powstała Gminna Rada Narodowa. Były propozycje, by również 

starostwo powiatowe przenieść z Wysokiego Mazowieckiego do Szepietowa. Projekt upadł, a 

miasteczko wybudowane przez Rosjan rozebrano. Już po wyzwoleniu robotnicy i kolejarze 

przystąpili do naprawy torów kolejowych. W budynku pozostałym po wojskach radzieckich 

zorganizowano szkołę i spółdzielnię GS. 10 listopada 1944 r. z inicjatywy młodych 

mieszkańców powstała pierwsza terenowa Ochotnicza Straż Pożarna. Wkrótce w Szepietowie 

zawiązano Komitet Gminny PZPR oraz Gromadzką Radę Narodową. 29 października 1958 r. 

odbyła się sesja Powiatowej Rady Narodowej Wysokiego Mazowieckiego, której celem była 

m.in. aktywizacja gospodarcza Szepietowa. Rozpoczęła się rozbudowa miejscowości. 

Powstawały nowe obiekty, prywatne domki jednorodzinne, rozbudowano ulice utwardzając 

ich nawierzchnię. Utworzono takie zakłady pracy jak: Zakład Produkcji Materiałów 

Budowlanych, Zarząd Artykułów Sanitarnych, Bank Spółdzielczy, Usługowa Spółdzielnia 

Pracy, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrala Nasienna, Zakład Wylęgu Drobiu, 

Centrala Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi, magazyn PZGS, Ośrodek Zdrowia, Gminny 

Ośrodek Kultury, Klub Sportowy Sparta. Założono również Spółdzielnię Mieszkaniową 

W 1982 r. rozpoczęto budowę kościoła w Szepietowie. Obecna parafia pod wezwaniem Matki 

Bożej Miłosierdzia jest siedzibą dekanatu. Dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczały do 

przedszkola, dzieci starsze do szkoły podstawowej, a młodzież do szkoły zawodowej 

i technikum o kierunku rolniczym. Rozwój gospodarczy osady spowodował, że wielu 

mieszkańców okolicznych wsi osiedlało się w Szepietowie. Władze gminy dbały o wygląd 

osady, budowano drogi i chodniki, zakładano trawniki i zieleńce. 

 Obecnie Szepietowo jest siedzibą władz gminnych. Miejscowość zamieszkuje 2 216 

osób zatrudnionych w lokalnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Korzystają 

z bogatej oferty placówek handlowych i usługowych. Dzieci i młodzież uczą się w bardzo 

dobrze wyposażonych placówkach oświatowych. Dogodne położenie ułatwia komunikację 

z dużymi ośrodkami miejskimi. 

  

 



3. Określenie struktury przestrzennej miejscowości. 

W zabudowie Szepietowa zdecydowanie dominują domy jednorodzinne, jest ich ok. 630. 

W Szepietowie zamieszkuje 587 rodzin. W miejscowości istnieją 34 ulice, z których 

najdłuższe to ul. Mazowiecka, ul. Główna (droga krajowa nr 66), ul. Sienkiewicza, ul. 1 Maja 

i ul. Sosnowa. Domy jednorodzinne to w większości murowane budynki piętrowe, 

wybudowane w latach 70 i 80 XX w. W ostatnich latach budowane są w większości budynki 

parterowe. Stan techniczny budynków jest dobry. W ostatnich latach, głównie za sprawą 

wejścia Polski do struktur europejskich i przyjęcia rozwiązań dotyczących materiałów 

zawierających azbest, nastąpiła szybka wymiana pokryć dachowych z eternitu na inne, nie 

mające ujemnego wpływu na środowisko, znacznie bardziej nowoczesne i co ważne - 

estetyczne. W wielu budynkach właściciele przeprowadzają też remonty elewacji, co wpływa 

bardzo korzystnie na ogólny wizerunek miejscowości. Ulice są gęsto, harmonijnie 

zabudowane, co nadaje miejscowości typowo miejski charakter.  

W strukturze przestrzennej miejscowości nie wyróżniamy charakterystycznej dominanty, 

która mogłaby być wyróżnikiem miejscowości. Do najbardziej charakterystycznych obiektów 

w Szepietowie możemy zaliczyć: 

- kościół parafialny pw. NMP Matki Miłosierdzia, wybudowany w latach 1983-1984, 

przy skrzyżowaniu ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ogrodowej,  

- linię kolejową, wybudowaną w II połowie XIX w., oraz znajdującą się w Szepietowie 

stację pasażerską i towarową, 

- kompleks sportowo - rekreacyjny przy ul. Sportowej, w skład którego wchodzą 

pełnowymiarowe boisko piłkarskie wraz z budynkiem szatni, boiska kompleksu ORLIK, 

boisko do siatkówki plażowej oraz wielofunkcyjne boisko asfaltowe.  

- budynki Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum przy ul. 1 Maja, 

- budynek Gminnego Ośrodka Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. 

Sienkiewicza, 

- glinianki – stawy które powstały w wyniku pozyskiwania materiału dla cegielni przy ul. 

Kolejowej, które obecnie stanowią teren rekreacyjny, gospodarowany przez koło Polskiego 

Związku Wędkarskiego oraz prywatnych właścicieli 



 Układ przestrzenny miejscowości zasadniczo można podzielić na dwie części, 

oddzielone od siebie wspomnianą wcześniej linią kolejową. W części północnej (od strony 

Wysokiego Mazowieckiego) są zlokalizowane zakłady przemysłowe i usługowe, takie jak 

betoniarnia, skup złomu, zakład produkujący opakowania plastikowe, a także składnica 

Agencji Rezerw Materiałowych. W części południowej miejscowości znajdują się natomiast 

domy mieszkalne, urzędy oraz instytucje obsługujące mieszkańców: Urząd Miejski, stacja 

kolejowa, Kościół parafialny, przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, Zakład 

Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania, Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, apteki, sklepy spożywczo – przemysłowe, markety budowlane, 

skład węgla, lecznica zwierząt, myjnia samochodowa, stacja paliw, biura firm, tereny 

rekreacyjne itp. W części wschodniej miejscowości, przy drodze w kierunku Bielska 

Podlaskiego znajduje się cmentarz grzebalny. Jak wynika z powyższego Szepietowo ma  

typowo małomiasteczkowy charakter. 

 Układ dróg i ulic ma nieregularny charakter, rozwinął się w wyniku raczej 

nieskoordynowanego powstawania zabudowy mieszkalnej i przemysłowej. Najważniejsze dla 

układu komunikacyjnego miejscowości są ulice Główna i Mazowiecka (stanowiące ciąg drogi 

krajowej nr 66), stanowiące połączenie z Wysokiem Mazowieckiem oraz w kierunku Bielska 

Podlaskiego i dalej do przejścia granicznego z Białorusią w Połowcach.  

 Poważnym utrudnieniem w rozwoju miejscowości jest fakt, że z trzech stron jest ona 

otoczona lasami. Są to tereny należące w zdecydowanej większości do Lasów Państwowych. 

Regulacje prawne w zakresie nabywania tego typu terenów w praktyce uniemożliwiają 

pozyskanie nowych lokalizacji dla zabudowy, zarówno mieszkaniowej jak i handlowo – 

usługowej. W ostatnich latach zostały poczynione starania w celu pozyskania terenów 

w południowej części Szepietowa, w okolicy ul. Piwnej w kierunku miejscowości Szepietowo 

Wawrzyńce. Istotnym krokiem w tym kierunku było uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla tej części miejscowości: 

 Uchwała Nr XXVI/182/09 Rady Gminy Szepietowo z dnia 13 listopada 2009 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości 

Szepietowo w rejonie ulic Głównej i Piwnej. Plan ten obejmuje teren o powierzchni 

ok 28,61 ha, położony pomiędzy ulicami Główną i Piwną oraz granicą obrębu 

geodezyjnego Stare Gierałty. Na cele nierolnicze przeznaczono 3,5278 ha gruntów 

sklasyfikowanych jako RIII, znajdujących się w granicach planu, na podstawie zgody 

wyrażonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przeznaczenie terenów objętych 

omawianym planem przedstawia się następująco: tereny zabudowy jednorodzinnej 



mieszkaniowej i usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, tereny 

zabudowy usługowej i tereny dróg publicznych.  

 uchwała nr XXXI/222/10 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 28 czerwca 2010 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Szepietowa w rejonie ulic Głównej, Kard. Stefana Wyszyńskiego i Ogrodowej. 

Uchwała objęła teren o powierzchni około 24,27 ha, położony  pomiędzy ulicami 

Główną, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Ogrodową i Piwną. Na cele nieleśne 

przeznaczono 6,8597 ha gruntów leśnych lasów niepaństwowych na podstawie zgody 

wyrażonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Przeznaczenie terenów 

objętych omawianym planem przedstawia się następująco: tereny zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, tereny zabudowy usługowej, 

tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, tereny usług sakralnych, tereny dróg 

publicznych, tereny ciągów pieszo – jezdnych, tereny ciągów pieszo – rowerowych, 

tereny zieleni urządzonej.  

 



 

 



 

    W chwili obecnej trwają prace mające na celu objęcie kolejnych terenów w Szepietowie 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 

- tereny przy ul. Głównej po dawnej składnicy drewna, 

- teren przy rogu ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Głównej (obok restauracji 

„Słowiańska”. 

 

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości. 

 

1. Zasoby przyrodnicze. 

 

 Na terenie miejscowości, ze względu na jej typowo miejski charakter, nie wyróżniamy 

elementów przyrodniczych prawnie chronionych, takich jak parki krajobrazowe, parki 

narodowe, lub obszary chronionego krajobrazu. W granicach administracyjnych obrębu 

Szepietowo (w części „wiejskiej” leżą obszary leśne, należące w głównej mierze do Lasów 

Państwowych. W lasach tych spotyka my pospolite gatunki dzikich zwierząt i roślin.               



W północno – wschodniej części miejscowości leżą stawy (glinianki), stanowiące pozostałość 

po prowadzonym wydobyciu gliny dla lokalnej cegielni. Część stawów leży już w granicach 

sąsiedniej wsi Średnica Pawłowięta. Stawy te stanowią dużą atrakcję rekreacyjną zarówno dla 

mieszkańców Szepietowa, jak i całej gminy, ze względu na możliwość uprawiania 

wędkarstwa. W stawach przeważają takie gatunki ryb jak karp, płoć, leszcz, krąp, jaź, 

szczupak i okoń. Teren glinianek stanowi również atrakcyjny teren gniazdowania i lęgu 

licznych gatunków ptaków. Ponadto stanowi ostoję wielu gatunków flory i fauny, wśród 

których można spotkać również gatunki rzadkie i objęte ochroną. Z tego względu teren 

„glinianek” uznać należy za bardzo cenny przyrodniczo i należy podjąć działania mające na 

celu jego ochronę i w miarę możliwości wykorzystanie na cele rekreacyjne. 

 

2. Dziedzictwo kulturowe. 

 

 Głównym miejscem działalności o charakterze kulturalnym jest Gminny Ośrodek 

Kultury w Szepietowie. W skład GOK-u wchodzi gminna biblioteka z wypożyczalnią książek 

i czytelnią oraz kawiarenka internetowa. Co roku organizowanych jest wiele imprez, z czego 

duża część ma charakter ponadlokalny, w tym także międzynarodowy. Do najważniejszych 

można zaliczyć „Powiatową Biesiadę Rodzin Muzykujących”, „Zielone Świątki”, „Powitanie 

wakacji oraz Dzień Dziecka”, „Jasełka Bożonarodzeniowe” oraz „Przegląd Orkiestr Dętych”. 

Zorganizowane są też stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży. W Gminnym Ośrodku Kultury 

działa kółko plastyczne, orkiestra dęta, zespół wokalny oraz Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie”. 

Dzieci i młodzież uczestnicząca w wymienionych zajęciach bierze udział w licznych 

imprezach i konkursach o charakterze ponadlokalnym (także międzynarodowym), 

zdobywając w nich niejednokrotnie czołowe miejsca i wyróżnienia. Ośrodek posiada salę 

kinową na 144 miejsca. W budynku Gminnego Ośrodka Kultury mieści się Biblioteka 

Publiczna posiadająca 19 682 woluminy. 

W 2006 r. została otwarta Izba Tradycji Regionalno – Historycznej, której celem jest 

zachowanie i pielęgnowanie pamięci o bogatej historii i tradycji Szepietowa i okolic. Zostało 

w niej zgromadzonych ponad 100 eksponatów z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego 

w jego historycznych granicach z okresu międzywojennego. Eksponaty przechowywane są  

w 14 oszklonych gablotach z oświetleniem halogenowym. Skatalogowane zostały w kilku 

działach: Ludzie Regionu, Archiwalia, Numizmatyki, Etnografia, Kroniki, Gospodarstwo 

Domowe i Wydawnictwa Regionalne. 



Bardzo istotnym elementem dziedzictwa kulturalnego miejscowości jest Kościół 

Parafialny pw. NMP Matki Miłosierdzia, wybudowany w latach 1983 – 1984 dzięki dużemu 

zaangażowaniu ks. Lucjana Żyłowskiego  u zbiegu ulic Ogrodowej i Kard. Stefana 

Wyszyńskiego. Od 30 lat kościół jest ważnym ośrodkiem kulturotwórczym i miejscem 

codziennej modlitwy wiernych parafii Szepietowo.  

 

 Zważywszy na fakt, iż Szepietowo jest miejscowością stosunkowo młodą, na terenie 

miejscowości obiekty o charakterze zabytkowym są stosunkowo nieliczne. Możemy do nich 

zaliczyć: 

- dwa domy murowane z lat 30-tych XX w., 

- dwa domy drewniane z lat 30-tych XX w., 

- budynek dworca kolejowego oraz towarzyszący budynek mieszkalny z drugiej połowy XIX 

w., 

- cmentarz wojenny z czasów I Wojny Światowej (z okresu walk z sierpnia 1915 r.) – mogiła 

w postaci kopca ziemnego, 

Do obiektów o wartościach historycznych i sentymentalnych możemy zaliczyć: 

- pomnik upamiętniający poległych w czasie II Wojny Światowej, 

- pomnik upamiętniający rozstrzelanie w Szepietowie dziewięciu Polaków w czerwcu 1941 r., 

- kapliczkę przy skrzyżowaniu ulic Głównej i Sienkiewicza z inskrypcją „Na chwałę  

Chrystusowi Królowi, 1933 roku” 

- kapliczkę przydrożną przy skrzyżowaniu ulic Głównej, Mazowieckiej i Kolejowej                  

z napisem: „Krzyż / wybudowany przez pierwszą załogę / stacji Szepietowo w wolnej Polsce 

/  z dnia 11 listopada 1918 roku / na pamiątkę odzyskania niepodległości / po 150 letniej 

niewoli narodu / i ku czci / poległych pracowników kolejowych / podczas rozbrajania 

Niemców / Szepietowo 1 – 3 maja 1919 r.” 

 

3. Obiekty i tereny. 

 

 Ze względu na nieodległe początki miejscowości oraz specyficzny charaker rozwoju 

zabudowy („rozrastanie się” wokół stacji kolejowej) w miejscowości nie wyróżniamy 

typowego centralnego placu, będącego wyróżnikiem przestrzennym miejscowości – rynku.  

 Do najważniejszych obiektów pełniących funkcje sportowo – rekreacyjne możemy 

zaliczyć: 



- glinianki - stawy położone w północno – wschodniej części miejscowości, stanowiące 

pozostałość po prowadzonym wydobyciu gliny dla lokalnej cegielni, 

- stadion sportowy w Szepietowie – obiekt sportowy położony przy ul. Sportowej 

w Szepietowie, posiadający pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie, trybuny na 370 

miejsc (wszystkie siedzące), budynek szatniowy, boisko do gry w siatkówkę plażową, boisko 

wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej, 

-  kompleks boisk sportowych ORLIK w Szepietowie (obok stadionu) – nowoczesny obiekt 

sportowy posiadający boisko piłkarskie ze sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne 

o nawierzchni poliuretanowej, zaplecze sanitarno – szatniowe oraz oświetlenie. 

- teren rekreacyjny przy ul. Plac Słoneczny w centralnej części Szepietowa – posiada 2 place 

zabaw (dla najmłodszych oraz dla starszych dzieci) oraz bardzo dobrą infrastrukturę 

towarzyszącą, tj. zieleńce, ciągi piesze, ławki itp.). 

- teren rekreacyjny przy ul. Piwnej – pełni funkcję parku oraz miejsca wypoczynku i rekreacji 

dla najmłodszych mieszkańców Osiedla Południe. 

 

4. Infrastruktura społeczna. 

 

 Elementy infrastruktury społecznej w zakresie kultury (Kościół Parafialny, Gminny 

Ośrodek Kultury w Szepietowie, Gminna Biblioteka w Szepietowie, Izba Pamięci) zostały 

omówione w podrozdziale „Dziedzictwo kulturowe”.   

 Bardzo istotnym elementem infrastruktury społecznej w zakresie edukacji są dwie 

funkcjonujące w Szepietowie Szkoły: 

- Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie, 

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie. 

 

 Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie rozpoczęło swoją 

działalność 1 września 1999 roku. Początkowo uczniowie korzystali z budynku szkoły 

podstawowej. Budowa nowego budynku gimnazjum rozpoczęła się w 2000 roku. Oddanie do 

użytku nowego budynku szkoły miało miejsce 2 września 2002, wraz z rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego. Powierzchnia nowego budynku szkolnego wynosi 3 366,5 m2. Znajduje się 

w nim: 12 pracowni, gabinety dyrektorów, sekretariat, sklepik, pokój nauczycielski, 

administracja, nowoczesna hala sportowa o wymiarach 36 m na 21 m  wraz z zapleczem.  

Według stanu na dzień 07.06.2017 r. w Publicznym Gimnazjum w Szepietowie edukację 



odbywa 176 uczniów. Jest to jedyna szkoła stopnia gimnazjalnego na terenie gminy 

Szepietowo, zaspokajająca w całości zapotrzebowanie na edukację gimnazjalną.  

 Początki funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Szepietowie sięgają 1939 r. 

Działania wojenne wymusiły zaprzestanie działalności, jednak reaktywacja nauczania 

nastąpiła już w 1944 r., po wycofaniu się z Szepietowa wojsk niemieckich. W obecnym 

budynku, który przeszedł generalne remonty elewacji i wnętrz w 2002 i 2006 r.) szkoła 

funkcjonuje od stycznia 1963 r. Według stanu na dzień 01.01.2015 r. Szkoła Podstawowa          

w Szepietowie liczyła 361 uczniów. 

 W wyniku ostatnich zmian w organizacji systemu oświaty w Polsce w najbliższych 

latach nastapi powrót do osmioklasowej szkoły podstawowej z jednoczesnym wygaszeniem 

funkcjonowania szkół stopnia gimnazjalnego. 

 Od 2009 r. w Szepietowie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia 

Puchatka. 

 W Szepietowie zlokalizowana jest również Składnica Agencji Rezerw Materiałowych 

w Szepietowie.  Składnice tego typu są działami zamiejscowymi funkcjonującymi w ramach 

Biura Infrastruktury i Logistyki Agencji Rezerw Materiałowych. Składnice ARM realizują 

zadania polegające na: 

- przechowywaniu utrzymywanych przez ARM rezerw strategicznych, 

- gospodarowaniu przechowywanymi rezerwami, 

- modernizacji infrastruktury technicznej utrzymania rezerw strategicznych, 

- komercyjnym udostępnianiu wolnej powierzchni magazynowej, 

- obsłudze procesów magazynowych i prowadzeniu działalności usługowej w ramach  

posiadanych możliwości techniczno-logistycznych, 

- ochronie wykorzystywanych i udostępnianych obiektów magazynowych. 

 Wszystkie składnice posiadają stały, całodobowy nadzór Wewnętrznej Służby 

Ochrony, monitoring terenu i obiektów, systemy ochrony przeciwpożarowej, łączność 

telefoniczną i internetową, drogi dojazdowe umożliwiające ruch dużych i ciężkich pojazdów 

samochodowych. 

  

5. Infrastruktura techniczna. 

 

 Zapewnienie podstawowych usług dla ludności należy do podstawowych obowiązków 

władz lokalnych. Wraz z rozwojem Szepietowa i kształtowaniem się jego miejskiego 



charakteru następował również rozwój infrastruktury technicznej w zakresie zapewnienia 

mieszkańcom korzystania z wysokiej jakości infrastruktury społecznej. 

 Dostęp do energii elektrycznej stanowi w dzisiejszych czasach absolutny standard, 

istniejąca w Szepietowie sieć energetyczna w całości pokrywa zapotrzebowanie mieszkańców 

i zakładów przemysłowych na energię elektryczną.  

 Szepietowo jest również w całości zwodociągowane. Woda do miejscowości jest 

dostarczana z dwóch stacji uzdatniania wody (Szepietowo i Średnica), o łącznej wydajności 

135,6 m3/h.  

 Miejscowość jest skanalizowana w ok. 70 %, ścieki odprowadzane są do gminnej 

oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej w Szepietowie. Ostatnia rozbudowa oczyszczalni 

zakończyła się w październiku 2013 r. W jej wyniku wydajność oczyszczalni zwiększyła się       

z 200 m3/d do 350 m3/d.  Oczyszczalnia ścieków w Szepietowie to nowoczesny, wydajny,               

i co ważne ekologiczny obiekt typu mechaniczno – biologicznego. W skład oczyszczalni 

wchodzą: 

- pompownia ścieków surowych, 

- budynek sita combi, 

- zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, 

- zbiorniki retencyjno – uśredniające, 

- reaktory SBR i STO, 

- składowisko osadu, 

- pompownia odcieków, 

- wyposażenie oczyszczalni. 

 

Na terenie Szepietowa znajduje się również sieć kanalizacji deszczowej.  

Długość czynnej sieci sanitarnej (bez przykanalików) wynosi 11,8 km.  

Długość przyłączy do sieci kanalizacyjnej – 3,9 km. 

Ilość przyłączy – 399. 

Administratorem sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej jest zakład budżetowy gminy 

Szepietowo – Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie. 

 Na terenie miejscowości nie występuje sieć ciepłownicza. Domy mieszkalne, zakłady 

przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej i inne budynki są ogrzewane z własnych 

źródeł ciepła, wśród których dominują piece drzewno – węglowe. Nie jest to może najbardziej 

ekologiczna forma ogrzewania, ale z pewnością najbardziej ekonomiczna dla użytkowników. 

Coraz więcej obiektów jest ogrzewanych za pomocą pieców olejowych i gazowych. Od 



początku 2015 r. część obiektów użyteczności publicznej (Urząd Miejski w Szepietowie, 

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie, Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie) są 

ogrzewane przy pomocy pomp ciepła – systemów pobierających energię z wód 

geotermalnych zlokalizowanych na głębokości 100 m.  

 W 2014 roku przy ul. Przemysłowej w Szepietowie powstała instalacja do zgazowania 

skroplonego metanu LNG. W skład instalacji wchodzi zbiornik pionowy o pojemności 60 m3,  

dwie parownice służące do zmiany stanu skupienia gazu z fazy ciekłej na gazową, stacja 

redukcyjna do redukcji ciśnienia gazu, kotłownia do ogrzewania gazu i nawanialnia. W chwili 

obecnej Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. prowadzi procedury związane z ogłoszeniem 

przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej w celu przyłączenia 

zainteresowanych podmiotów z terenu gminy Szepietowo. Działania zmierzające do 

gazyfikacji gminy wychodzą naprzeciw dużego zainteresowania mieszkańców, którzy w 

gazyfikacji widzą duże mozliwości wygodnego, ekologicznego i taniego pozyskiwania ciepła 

na ogrzewanie domów, wody użytkowej itp. 

 Po tzw. „rewolucji śmieciowej” od połowy 2014 r. odpady komunalne z terenu 

Szepietowa (podobnie jak i całej gminy) są odbierane przez firmę zewnętrzną, wyłanianą co 

pewien czas w drodze przetargu. Wcześniej usługi w zakresie odbioru odpadów były 

świadczone przez zakład budżetowy gminy Szepietowo – Zakład Wodociągów, Kanalizacji          

i Oczyszczania w Szepietowie. 

  

 

6. Gospodarka i rolnictwo. 

 

 Z danych posiadanych przez Urząd Miejski w Szepietowie wynika, że zaledwie jedna 

osoba – mieszkaniec miejscowości, utrzymuje się z pracy w gospodarstwie rolnym. Bez 

wątpienia świadczy to o miejskim charakterze miejscowości. W Szepietowie zlokalizowane 

są zakłady przemysłowe (głównie po północnej stronie torów kolejowych), usługowe, 

produkcyjne i handlowe.  

 Do największych przedsiębiorstw na terenie miejscowości możemy zaliczyć:  

- 3 przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dostawą kruszyw oraz usługami ciężkim 

sprzętem, 

- zakład produkcji elementów i prefabrykatów betonowych, 

- przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych (głównie folii), 

- firmę produkującą masy bitumiczne służące do budowy dróg, 



- przedsiębiorstwo zajmujące się budową linii i instalacji energetycznych, 

- punkt sortowania i sprzedaży węgla, 

- punkt skupu odpadów metalowych, 

- 2 stacje paliw, 

- przedsiębiorstwo zajmujące się handlem nawozami i materiałami rolniczymi, opałem itp., 

- przedsiębiorstwo produkujące ekologiczne materiały grzewcze z biomasy, 

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. 

 

 W Szepietowie mieści się główna siedziba Spółdzielczego Banku Rozwoju. Instytucja 

ta jest obecna na rynku już od 1955 r. i kontynuuje bogate tradycje bankowości spółdzielczej 

w nowoczesnej formie prowadzenia usług bankowych. Bank specjalizuje się w obsłudze 

rolnictwa, instytucji samorządowych, przemysłu rolno – spożywczego, handlu i rzemiosła.  

Bank posiada sieć 20 placówek, a jego oddziały są zlokalizowane m.in. w Warszawie, 

Nowych Piekutach, Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Płaskiej, Grajewie. Bank należy do 

Zrzeszenia Banków Polskiej Spółdzielczości.  

  Ponadto w Szepietowie istnieje dobrze rozwinięta sieć punktów handlowo 

usługowych, dostarczających mieszkańcom potrzebnych towarów i usług. Możemy do nich 

zaliczyć m. in.: sieć sklepów spożywczo  - przemysłowych, sklepy z materiałami 

budowlanymi, sklepy z częściami do samochodów i maszyn, przychodnię lekarzy rodzinnych, 

gabinety dentystyczne, apteki, punkty usług weterynaryjnych, lokale gastronomiczne, 

piekarnie, sklepy z materiałami dla rolnictwa zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, kwiaciarnie, 

zakłady mechaniczne, zakłady elektryczne, firmy remontowo – budowlane, firmy 

transportowe, stacja kontroli pojazdów itp. 

 

7. Kapitał społeczny i ludzki. 

 

  Mieszkańcy Szepietowa wykazują dużą aktywność w wielu dziedzinach życia 

społecznego, czego wyrazem są zawiązywane grupy – formalne bądź nieformalne, skupiające 

ludzi o podobnych zainteresowaniach, dążących do pogłębiania swoich pasji, a także 

działających na rzecz środowiska lokalnego. W Szepietowie działa szereg stowarzyszeń, 

organizacji społecznych i grup nieformalnych: 

-  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szepietowskiej – którego początki sięgają 1939 r. 

Towarzystwo podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju miejscowości i aktywnie działa na rzecz 

mieszkańców zarówno Szepietowa, jak i całej gminy. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 



Ziemi Szepietowskiej zostały podjęte działania zmierzające do nadania miejscowości 

Szepietowo praw miejskich, które zakończyły się pomyślnie w dniu 1 stycznia 2010 r. 

- Klub Sportowy „Sparta 1951” Szepietowo – założony pod koniec lat czterdziestych XX w. 

jako LZS Szepietowo. Klub prowadzi kilka sekcji sportowych, głównie skupia się jednak na 

szkoleniu piłkarskim. Obecnie zawodnicy klubu występują w różnych rozgrywkach w kilku 

kategoriach wiekowych – od najmłodszych „orlików” po drużynę seniorską występującą w VI 

lidze podlaskiej. 

- Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza      

w Szepietowie – głównymi dyscyplinami działalności klubu są siatkówka i lekkoatletyka. 

Obecnie siatkarze Startu uczestniczą w rozgrywkach III ligi wojewódzkiej. Ponadto klub 

prowadzi drużyny młodzieżowe (m. in. kadetek). Lekkoatleci trenujący w klubie regularnie 

zdobywają dobre miejsca w rywalizacji wojewódzkiej.   

- Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 81 w Szepietowie – organizacja zrzeszająca 

pasjonatów wędkarstwa z Szepietowa i okolic, do której należy ok. 90 członków. Powstanie 

koła jest ściśle związane z powstaniem opisywanych wcześniej „glinianek” - stawów 

nieopodal Szepietowa. Koło zajmuje się zagospodarowaniem części z nich, organizuje 

zawody wędkarskie, imprezy plenerowe dla młodzieży (ogniska, pikniki), konkursy 

fotograficzny i plastyczny, aktywnie działa również na rzecz utrzymania czystości na 

gospodarowanym terenie przez rokroczne akcje sprzątania linii brzegowej.  

- Stowarzyszenie ART – SZEP w Szepietowie - stowarzyszenie działające od 2015 r. na rzecz 

szeroko rozumianej kultury i promujące aktywność społeczności lokalnej. Działaność 

stowarzyszenia opiera się w dużej części na współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury              

w Szepietowie. 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Szepietowie – jest jedną z najstarszych jednostek w gminie. 

Pierwsze zalążki powstania drużyny ogniowej sięgają lat dwudziestych XX w., zaś jako 

zorganizowane stowarzyszenie powstała w 1934 r. OSP w Szepietowie zaliczana jest do 

czołówki jednostek ochotniczych Województwa Podlaskiego. Druhowie OSP Szepietowo 

brali udział w wielu skomplikowanych i niebezpiecznych akcjach ratowniczych, natomiast 

w rywalizacji sportowo – pożarniczej w ostatnim czasie odnoszą sukcesy na arenie krajowej. 

- Klub Seniora „Złoty Wiek” w Szepietowie – koło zrzeszające seniorów zarówno 

z Szepietowa, jak i z całej gminy. Klub zajmuje się organizowaniem różnorodnych form 

aktywności seniorów. W 2015 r. odbyły się obchody z okazji 25 – lecia działalności Klubu. 

  



 Mieszkańcy Szepietowa stanowią społeczność aktywną, zaradną, przedsiębiorczą, 

otwartą na rozwój i nowe rozwiązania. Aktywni mieszkańcy stanowią niewątpliwie bezcenny 

kapitał miejscowości, stanowiący w głównej mierze o jej potencjale rozwojowym. 

Niepokojący wydaje się fakt stopniowego zmniejszania liczby ludności w ostatnich latach – 

jest to odbicie tendencji panującej w całym kraju. Podstawowym wyzwaniem wydaje się 

obecnie zahamowanie tej niekorzystnej tendencji. 

 

 

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 Szepietowo 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 

- Bardzo korzystne położenie pod 

względem komunikacyjnym (droga 

krajowa i linia kolejowa o znaczeniu 

krajowym) 

- Dobry dostęp do edukacji 

- Wysoki poziom oświaty na szczeblu 

podstawowym i gimnazjalnym 

- Dobrze rozwinięta sieć kanalizacyjna 

(sanitarna i deszczowa), oczyszczalnia 

ścieków w Szepietowie 

- Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa, 

energetyczna i telefoniczna 

- Niekorzystna struktura wykształcenia 

- Brak bazy turystycznej 

- Bariery w rozwoju przestrzennym miejscowości 

(ograniczone możliwości pozyskania nowych 

terenów) 

- Pokrycia dachowe wykonane z eternitu (azbest) 

- Bezrobocie 

- System odbioru odpadów komunalnych po 

„rewolucji śmieciowej” 

- niefunkcjonalne targowisko gminne, które nie 

zaspokaja potrzeb społecznych w zakresie takiej 



- Aktywna postawa mieszkańców 

- Poczucie lokalnej tożsamości 

formy handlu  

- brak sieci gazowniczej 

- niewystarczająca – w stosunku do potrzeb – 

ilość miejsc parkingowych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- Możliwości pozyskiwania środków 

pomocowych ze źródeł zewnętrznych, 

głównie funduszy unijnych 

- Wykorzystanie środków strukturalnych 

Unii Europejskiej 

- Rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- Promocja miejscowości w regionie 

- Przychylność władz lokalnych i 

ułatwianie inwestorom rozpoczęcia 

działalności 

- Migracja zarobkowa ludzi młodych i dobrze 

wykształconych 

- Zmniejszająca się liczba mieszkańców 

- Brak funduszy własnych na współfinansowanie 

inwestycji 

- Ograniczone możliwości uzyskania 

zatrudnienia i niskie zarobki 

- Wyjazd młodych i wykształconych 

mieszkańców do dużych miast i za granicę 

państwa 

- Bariery proceduralne w pozyskiwaniu środków 

finansowych na nowe przedsięwzięcia ze źródeł 

zewnętrznych (niejasne przepisy, 

zbiurokratyzowane procedury) 

- Degradacja terenów cennych przyrodniczo, 

wynikająca z braku zainteresowania ze strony 

właścicieli. 

 

 

2. Określenie kierunków rozwoju miejscowości. 

 

 Głównym zadaniem niniejszego planu jest określenie głównych kierunków rozwoju 

Szepietowa w perspektywie siedmiu następnych lat. Plan niniejszy odnosi się głównie do 

działań, które mogą być podejmowane przez władze samorządowe gminy Szepietowo w 

ramach swoich zadań (np. działania w kwestii rozwoju infrastruktury kolejowej leżą w gestii 



innych organów i instytucji, i nie są możliwe do realizacji przez samorząd gminny). Do 

najważniejszych zagadnień w tym zakresie możemy zaliczyć: 

 

 

 Rozwój infrastruktury technicznej. 

 

Rozwój infrastruktury jest w dzisiejszych czasach podstawowym wyzwaniem 

stojącym przed lokalnymi władzami, począwszy od największych metropolii po najmniejsze 

miejscowości. Poziom rozwoju cywilizacyjnego sprawia, że zapewnienie pewnych 

elementów infrastruktury technicznej powinno stanowić w dzisiejszych czasach standard,              

a dostęp do coraz nowocześniejszych technologii sprawia, że możliwe jest stosowanie coraz 

lepszych i wydajniejszych rozwiązań. Jak była już mowa we wcześniejszej części planu, 

Szepietowo w chwili obecnej posiada najważniejsze elementy infrastruktury. Głównymi 

kierunkami rozwoju będą więc: 

- utrzymanie, doposażanie i unowocześnianie istniejącej infrastruktury, 

- rozbudowa infrastruktury w miejscach, w których nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięta. 

 Nie ulega wątpliwości, że jednym z podstawowych potrzeb lokalnych społeczności jest 

dostęp do dobrej jakości infrastruktury komunikacyjnej. Także dla rozwoju Szepietowa 

jednym z priorytetów jest rozwój sieci dróg gminnych, a także przebiegającej przez 

miejscowość drogi krajowej w porozumieniu z jej zarządcą – Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad, poprzez utwardzanie nawierzchni dróg, które do tej pory nie 

posiadają nawierzchni odpowiedniej jakości oraz remonty i przebudowę zniszczonych 

odcinków dróg. Działania związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej pociągają za sobą 

konieczność poprawy innych elementów ciągów komunikacyjnych – ciągów pieszych 

(chodników), parkingów, utwardzonych placów itp. Planowany jest więc rozwój i poprawa 

stanu technicznego infrastruktury komunikacyjnej miejscowości. 

 Bardzo ważnym elementem warunkującym rozwój miejscowości i poziom życia 

mieszkańców jest również infrastruktura komunalna. Do priorytetowych działań w tym 

względzie zaliczyć możemy: 

- rozwój sieci kanalizacyjnej miejscowości – docelowo zakładane jest pełne skanalizowanie 

miejscowości, 

- rozwój sieci kanalizacji deszczowej miejscowości, 

- rozwój i utrzymanie na wysokim poziomie technologicznym sieci wodociągowej 

miejscowości, 



- rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie w celu dostosowania 

przepustowości do rozwijającej się sieci kanalizacyjnej, 

- budowa sieci gazowniczej. 

 

   Priorytetem dla rozwoju omawianej infrastruktury będzie również stosowanie 

rozwiązań nowoczesnych, zwiększających żywotność i funkcjonalność poszczególnych 

elementów, a także bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego. 

 

2) Rozwój infrastruktury społecznej. 

 

 Dobra jakość infrastruktury społecznej jest jednym z podstawowych elementów 

wpływających na jakość życia mieszkańców miejscowości. Działania w tym zakresie będą 

również stanowiły, obok działań ukierunkowanych na polepszenie infrastruktury technicznej, 

priorytet działań władz lokalnych. 

 W ostatnich latach na terenie miejscowości, jak i całej gminy, dało się zauważyć 

wyraźny wzrost zainteresowania utworzeniem i prowadzeniem tergowiska – nieci już 

zapomnianej formy handlu, z której mieszkańcy bardzo licznie korzystają. W tym zakresie 

zostało podjętych szereg działań, jednak ze względu na trudności, zwłaszcza w zakresie 

odpowiedniej lokalizacji, w chwili obecnej „rynki” organizowane są w Szepietowie przy ul. 

Kolejowej, jednak ograniczona powierzchnia dostępnego na ten cel placu, jak i utrudnienia 

komunikacyjne powodują, że obecne rozwiązania nie zaspokajają potrzeb społecznych               

w przedmiotowym zakresie i za uzasadnione i celowe uznać należy podjęcie działań 

zmierzających do utworzenia targowiska w nowej lokalizacji, większego i wyposażonego w 

odpowiednią infrastrukturę. 

 Do najważniejszych zadań w tym zakresie możemy zaliczyć: 

- poprawę stanu technicznego infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Szepietowie,                 

w szczególności budynku zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Szepietowie, który 

znajduje się w złym stanie technicznym,  

- wykorzystanie części terenów na „gliniankach” w Szepietowie na cele rekreacyjne, 

- utrzymanie wysokiej jakości infrastruktury i wyposażenia szkół, 

- utrzymanie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie poprzez 

zakupy niezbędnego wyposażenia, 

- doposażenie funkcjonującego w Szepietowie Gminnego Ośrodka Kultury, 



- utworzenie nowoczesnego targowiska gminnego, które będzie odpowiadało na duże 

zainteresowanie mieszkańców w tym zakresie, 

- zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie na cele kultury              

i rekreacji. 

 

 

 

3) Wsparcie rozwoju przestrzennego miejscowości. 

 

 Jaj już była mowa we wcześniejszej części niniejszego planu, jednym z podstawowych 

warunków szeroko rozumianego rozwoju miejscowości jest jej rozwój przestrzenny. Ze 

względu na wspomniane wcześniej trudności o charakterze obiektywnym (trudności w 

pozyskaniu terenów stanowiących własność Lasów Państwowych), należy maksymalnie 

wykorzystać istniejące możliwości rozwoju. W tym celu należy zadbać, aby tereny które 

mogą być wykorzystane pod nową zabudowę – czy to mieszkaniową czy też pod kątem 

prowadzenia działalności gospodarczej, posiadały uregulowany stan prawny, zgodnie z 

założeniami prawnymi planowania przestrzennego. Jak już była mowa wcześniej, w tym 

względzie zostały poczynione działania, w postaci uchwalenia szeregu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości. W perspektywie kilku następnych 

lat wskazane jest dołożenie starań, aby całą miejscowość Szepietowo posiadała aktualny 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

4) Wsparcie dla zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy jest motorem 

napędowym w zasadzie każdej miejscowości, gminy, powiatu, regionu, a w efekcie całego 

kraju. Także dla rozwoju Szepietowa niezwykle ważne jest wsparcie dla powstawania, 

funkcjonowania i rozwoju szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Aktywna postawa 

władz samorządowych jest w tym aspekcie bardzo ważna, gdyż odpowiednie działania mogą 

zachęcić potencjalnych inwestorów do rozpoczęcia działalności na terenie miejscowości. 

Rozwój przedsiębiorstw w Szepietowie może być głównym instrumentem do 

przeciwdziałania niekorzystnym zmianom demograficznym zachodzącym w ostatnich latach 

– możliwość zatrudnienia może być dobrym bodźcem do podjęcia przez młodych ludzi 



decyzji o pozostaniu w Szepietowie i nie wyjeżdżaniu w inne regiony Polski lub za granicę 

celu poszukiwania pracy. 

 

5) Rozwój nowoczesnych i ekologicznych form pozyskiwania energii z odnawialnych 

źródeł. 

 

 W ostatnich latach, głównie za sprawą polityki rozwoju Unii Europejskiej, coraz 

większy nacisk kładzie się na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (w skr. OZE). 

Energia może być pozyskiwana m.in. ze słońca, wiatru, wody i biomasy. Wykorzystanie OZE 

może mieć zarówno charakter masowy – przemysłowy (np. farmy kilkusetmetrowych 

wiatraków, biogazownie), jak i może być wykorzystany w pojedynczych gospodarstwach 

domowych w postaci kolektorów słonecznych do ogrzewania wody bądź fotowoltaicznych. 

To właśnie ten drugi sposób wykorzystania OZE może być z powodzeniem wprowadzany 

w Szepietowie. Jak pokazuje rozeznanie prowadzone przez Urząd Miejski w Szepietowie, 

zainteresowanie tego typu instalacjami jest wśród mieszkańców bardzo duże. Biorąc pod 

uwagę fakt, że w najbliższych latach na realizację projektów z wykorzystaniem OZE zostaną 

prawdopodobnie przeznaczone środki z funduszy unijnych warto rozważyć rozwój                        

w Szepietowie instalacji wykorzystujących OZE. 

 Istotnym czynnikiem rozwoju może być też stopniowa wymiana źródeł ogrzewania 

budynków z pieców drzewno – węglowych na formy bardziej ekologiczne – olejowe, gazowe, 

„ekogroszek” itp. 

 

6) Podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej, 

kulturalnej i rozrywkowej oraz sportowo – rekreacyjnej. 

 

 Wraz z rozwojem odpowiedniej infrastruktury służącej mieszkańcom powinno 

następować odpowiednie jej wykorzystanie. W tym celu należy podjąć działania zmierzające 

do: 

- utrzymania wysokiej jakości kształcenia w szkołach funkcjonujących w Szepietowie, 

zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do edukacji przedszkolnej, umożliwienie 

młodzieży pogłębianie wiedzy i zainteresowań w różnego rodzaju zajęciach, warsztatach, 

kołach zainteresowań itp. 

- poszerzania oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie o różnorodne formy 

aktywności kulturalnej, umożliwiające mieszkańcom aktywny udział w wydarzeniach 



kulturalnych i rozwijanie własnych zainteresowań tym zakresie, organizacja festiwali, 

koncertów, przeglądów itp. O jak najszerszym zasięgu, 

- udostępnienie mieszkańcom jak najszerszej oferty sportowej – zarówno w zakresie 

obserwowania widowisk sportowych jak i umożliwienia zainteresowanym osobom 

uczestnictwa w szkoleniu sportowym i rozgrywkach organizowanych przez związki                       

i organizacje sportowe, a także różnorodnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci                

i młodzieży 

 

IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. 

 

 W procesie tworzenia i atualizacji niniejszego planu zwrócono w szczególnosci uwagę 

na spójność planowanych zamierzeń z dokumentem strategicznym gminy Szepietowo - 

„Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Szepietowo do 2020 r.”, przyjętego uchwałą nr 

XXI/159/2017 Rady Miejskiej w Szepietowie z dn. 09 lutego 2017 r. Obszarem realizacji 

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Szepietowo jest teren leżący w granicach administracyjnych 

Gminy Szepietowo. Niniejszy dokument stanowi utworzenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 

Szepietowo do 2020 roku. Tematycznie dotyczy on wszystkich sfer życia. Zostały w nim 

wskazane kierunki rozwoju gminy, zidentyfikowane problemy mające negatywny wpływ na jej 

rozwój i życie mieszkańców, określone zadania, które należy zrealizować, aby te problemy 

rozwiązać.  

 Plan Rozwoju Lokalnego stanowi podstawę programowania projektów 

współfinansowanych z udziałem Funduszy Strukturalnych. Wykazuje inwestycje, które będą 

zgłaszane do dofinansowania z Funduszy Strukturalnych oraz projekty, które gmina będzie 

realizować poza funduszami, a które mają znaczenie dla jej rozwoju.  

Informacje zawarte w planie mają na celu przedstawienie aktualnej sytuacji społeczno - 

gospodarczej Gminy Szepietowo oraz ukazują kierunki rozwoju gminy w kontekście 

korzystania z funduszy unijnych.  

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szepietowo opracowany został przy szerokim 

zaangażowaniu społeczności lokalnej. Wszystkie problemy nurtujące na co dzień Gminę i jej 

mieszkańców oraz sposoby ich rozwiązywania były szczegółowo omawiane i dyskutowane na 

sesjach Rady Gminy Szepietowo oraz na zebraniach wiejskich organizowanych we 

wszystkich Sołectwach Gminy.  



 Zamierzenia inwestycyjne wynikają w szczególności z zadań wymienionych w rozdz. 

VI „Planu Rozwoju Lokalnego” - „Plan Inwestycyjny na lata 2016 – 2020”. 

 Duże znaczenie przy opracowaniu niniejszego planu miały również sugestie 

mieszkańców oraz wyniki analizy SWOT. Planowanymi zadaniami do realizacji 

w miejscowości Szepietowo są: 

 



Lp. Nazwa projektu Cel projektu Przeznaczenie projektu 
Harmonogram 

realizacji 

Źródło finansowania i szacowany 

koszt całkowity w zł 

1. Zakup wyposażenia dla 

Gminnego Ośrodka 

Kultury w Szepietowie 

- umożliwienie wszystkim 

mieszkańcom miejscowości 

kreatywnego spędzania 

wolnego czasu 

- rozwój kulturalny 

miejscowości 

- zakup wyposażenia dla 

Gminnego Ośrodka 

Kultury w Szepietowie, 

głównie w celu 

wyposażenia sali kinowo 

- widowiskowej 

 

2017 r. 

EFRR za pośrednictwem LGD 

„Brama na Podlasie” 

85 000,00 

Środki własne gminy 15 000,00 

Razem 100 000,00 

2. Przebudowa i 

rozbudowa budynku 

zaplecza socjalno – 

szatniowego           w 

celu zwiększenia 

funkcjonalności  

obiektu na potrzeby 

rekreacji. 

- poprawa jakości życia 

mieszkańców, 

- poprawa jakości infrastruktury 

społecznej miejscowości 

- remont istniejących 

pomieszczeń oraz 

przebudowa i rozbudowa 

budynku celem 

zwiększenia 

funkcjonalności obiektu 

 

2017 r. 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich za pośrednictwem LGD 

„Brama na Podlasie” 

139 986,00 

Środki własne Gminy 190 000,00 

Razem 330 000,00 

3. Urządzenie terenu 

rekreacyjnego                

w przy ul. Piwnej w  

Szepietowie 

- poprawa jakości życia 

mieszkańców, 

- poprawa jakości 

infrastruktury społecznej 

miejscowości 

- urządzenie miejsca 

rekreacji (wykonanie 

ciągów pieszych i 

zieleńców, wyposażenie, 

ogrodzenie terenu) 

 

2017 r. 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich za pośrednictwem LGD 

„Brama na Podlasie” 

24 900,15 

Środki własne Gminy 

14 232,57 

Razem 39 132,72 

4. Remont i doposażenie 

pomieszczeń Szkoły 

Podstawowej im. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego 

w Szepietowie pod 

kątem zapewnienia 

dobrych warunków 

wychowania 

przedszkolnego 

- zapewnienie lepszej jakości 

wychowania przedszkolnego 

- wykonanie remontów 

pomieszczeń, zakup 

wyposażenia  

2017 EFRR za pośrednictwem LGD 

„Brama na Podlasie” 

251 982,50 

Środki własne gminy 

 50 517,50 

Razem 302 500,00 



5. Rewitalizacja terenu w 

miejscowości 

Szepietowo (przy 

stawach na 

„gliniankach”) z 

przeznaczeniem na cele 

rekreacyjne. 

 

- poprawa jakości życia 

mieszkańców, 

- poprawa jakości infrastruktury 

społecznej miejscowości 

 

- urządzenie miejsca 

rekreacji (wykonanie 

ciągów pieszych i 

zieleńców, wyposażenie 

terenu) 

 

2018 

EFRR za pośrednictwem LGD 

„Brama na Podlasie” 

71 250,00 

Środki własne gminy 3 750,00 

Razem 75 000,00 

6. Remont bieżni 

lekkoatletycznej przy 

Szkole Podstawowej i 

Publicznym 

Gimnazjum w 

Szepietowie 

 

- polepszenie jakości 

infrastruktury społecznej 

miejscowości, 

- umożliwienie młodzieży 

szkolnej trenowania lekkiej 

atletyki w dobrych warunkach 

- wykonanie okólnej 

bieżni lekkoatletycznej o 

nawierzchni 

poliuretanowej 

(tartanowej) 

 

2018 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

200 000,00 

Środki Własne Gminy  

210 000,00 

Razem 410 000,00 

7. Zagospodarowanie 

terenu przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w 

Szepietowie 

 

 

 

- polepszenie jakości 

infrastruktury społecznej 

miejscowości, 

- stworzenie miejsca do 

organizacji imprez 

kulturalnych, rozrywkowych 

- wykonanie 

zagospodarowania terenu 

– utwardzenie części 

terenu kostką, wykonanie 

zieleńców 

 

 

2018 

PROW Woj. Podlaskiego 

129 515,12 

Środki Własne Gminy  

76 064,43 

Razem 205 579,56 

8. 

 

 

Przebudowa i 

rozbudowa ulic 

Przemysłowej i Nowy 

Świat wraz z 

wykonaniem 

kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej  

 

 

- polepszenie warunków 

komunikacyjnej miejscowości 

w części północnej - 

„przemysłowej” 

- wykonanie kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej 

- przebudowa 

nawierzchni dróg 

2018  Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

1 575 000 

Środki własne gminy 

 925 000 

Razem 2 500 000,00 

 

9. Remont nawierzchni - polepszenie warunków - wymiana nawierzchni 2018 Środki P. K. P. 



ulicy Kolejowej w 

Szepietowie w 

kierunku wsi Średnica 

Pawłowięta 

komunikacyjnej miejscowości asfaltowej na ulicy 

Kolejowej (część ulicy 

znajduje się w obrębie 

Średnica Pawłowięta) 

 

10. Urządzenia targowiska 

miejskiego w 

Szepietowie „Mój 

Rynek” wraz z 

zadaszoną wiatą 

targowiska, 

stanowiskami na 

kontenery WC, 

utwardzeniami na 

dojścia, dojazdy i 

parkingi oraz 

infrastrukturą 

towarzyszącą  

- poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez 

udostępnienie nowoczesnej i 

funkcjonalnej infrastruktury 

społecznej – targowiska 

miejskiego. 

- wiata targowiska na 64 

stanowiska targowe po 

20m² każde 

- utwardzenia z kostki 

betonowej stanowiące 

dojścia, dojazdy i 

parkingi 

- stanowiska na gotowe 

moduły WC z 

podłączeniem do 

kanalizacji miejskiej 

- doziemna instalacja 

elektryczną i 

oświetleniową 

- kanalizacja deszczowa 

terenu oraz zadaszonej 

wiaty 

- rekultywacja i 

uporządkowanie terenu 

2017 - 2018 Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

1 000 000,00 

Środki własne gminy 

2 396 837,36 

Razem 3 396 837,36 zł 

(Etap I: 2 617 539,84 zł; Etap II: 

779 297,52 zł) 

11. Budowa parkingu typu 

„Park and Ride” przy 

ul. Mazowieckiej (obok 

dworca) PKP  

- poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez 

udostępnienie nowych miejsc 

parkingowych 

- ułatwienia komunikacyjne dla 

osób korzystających z 

transportu kolejowego. 

 

- wykonanie 

nawierzchni 

utwardzonej z kostki 

betonowej wraz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą 

2018 RPO WP 

255 000,00 

Środki własne gminy 

45 000,00 

Razem 300 000,00 

12. Przebudowa drogi - poprawa systemu - przebudowa 2017 - 2018 Środki GDDKiA 



krajowej nr 66 na 

odcinku 

przebiegającym przez 

Szepietowo 

komunikacyjnego zarówno 

miejscowości, gminy jak i 

całego regionu 

nawierzchni drogi 

13. Przebudowa i remont 

dworca kolejowego 

przy ul. Mazowieckiej 

- przywrócenie użytkowania 

budynku dworca kolejowego            

w Szepietowie 

- przebudowa dachu, 

- wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej 

- przebudowa i remont 

pomieszczeń 

- wymiana instalacji 

- zagospodarowanie 

terenu dworca 

2018 - 2019 Środki P. K. P. 

14. Gazyfikacja 

miejscowości 

- umożliwienie mieszkańcom 

dostępu do nowoczesnej 

infrastruktury technicznej 

- zmniejszenie kosztów energii 

w obiektach gospodarczych i w 

domach mieszkalnych 

- wykonanie kompletnej 

infrastruktury 

gazowniczej 

2018 - 2020 Środki Polskiej Spółki Gazownictwa 

oraz podmiotów prywatnych 



 

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. 

 

 Do obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 

sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy 

funkcjonalno – przestrzenne możemy w Szepietowie zaliczyć: 

- Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie – Ośrodek stanowi miejsce, w którym bardzo 

szerokie grono mieszkańców miejscowości uczestniczy w szeroko rozumianym życiu 

kulturalnym. W Ośrodku można zarówno brać udział w różnorodnych wydarzeniach o 

charakterze kulturalnym w charakterze widza, jak również można aktywnie uczestniczyć w 

organizowanych zajęciach, warsztatach, kołach zainteresowań itp. Pod tym względem 

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie stanowi bardzo istotną przestrzeń dla integracji 

lokalnej społeczności. 

- plac zabaw przy ul. Plac Słoneczny w Szepietowie – stanowi miejsce spotkań całych rodzin 

– zarówno dzieci korzystających z placu zabaw jak i opiekujących się nimi rodziców. Jest to 

naturalne miejsce spotkań i nawiązywania kontaktów społecznych.  

- kompleks boisk ORLIK – podobnie jak plac zabaw stanowi w okresie wiosenno – letnim 

miejsce codziennych spotkań zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych 

korzystających z boisk sportowych w celach rekreacyjnych. 

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Publiczne Gimnazjum im. 

Adama Mickiewicza w Szepietowie – placówki szkolne są ze swej natury miejscami 

szczególnego tworzenia się więzi społecznych pomiędzy młodymi ludźmi. Szkoły są również 

miejscem zaspokajania jednej z podstawowych potrzeb społecznych mieszkańców – potrzeby 

wiedzy i wykształcenia.  

- „glinianki” w Szepietowie – rekreacyjne wykorzystanie istniejących zbiorników wodnych  

sprawia, że jest to teren służący bardzo szerokiej grupie mieszkańców Szepietowa, 

szczególnie w okresie letnim stanowi miejsce spotkań rekreacyjnych, niejednokrotnie 

połączonych z uprawianiem wędkarstwa. 

- targowisko gminne w Szepietowie – odbywające się w każdą sobotę targi przyciągają licznie 

zarówno sprzedawców, jak i kupujących. Z informacji otrzymywanych przez Urząd Miejski 

w Szepietowie oraz sołtysów miejscowości wynika bardzo duże zainteresowanie tego typu 

aktywnością. W chwili obecnej targowisko jest organizowane na terenie, który ze względu na 



położenie i powierzchnię nie zaspokaja potrzeb w przedmiotowym zakresie. Z tego względu 

uznać należy, że niezbędne są w tym zakresie dalsze działania, których celem będzie 

urządzenie nowego targowiska, o większej powierzchni i wyposażonego w niezbędną 

infrastrukturę. 

 

VI. Wdrożenie i monitorowanie planu. 

 

Plan Odnowy Miejscowości Szepietowo został opracowany w oparciu o wiedzę 

dostępną w momencie opracowywania dokumentu. Plan skupia się na zamierzeniach               

i przedsięwzięciach które mogą być realizowane przez samorząd lokalny gminy Szepietowo 

w ramach realizacji zadań własnych, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.  

Elementem decydującym o początku wdrażania Planu jest wprowadzenie go w życie uchwałą 

Rady Miejskiej w Szepietowie. Wdrożenie Planu zaleca się Burmistrzowi Szepietowa w jak 

najszerszej współpracy z innymi podmiotami, jednostkami, a także osobami fizycznymi. 

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 oraz pośredniej – sprawozdawczej, 

polegającej na analizowaniu materiałów, wskaźników, statystyk. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

          Sławomir Czarkowski 

 


