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1.WSTĘP

       W dążeniu do  dalszego podnoszenia standardu  życia  i pracy  mieszkańców , zaspokajania ich
społecznych i kulturowych potrzeb , podnoszenia atrakcyjności  turystycznej i inwestycyjnej  terenu
–  społeczność wsi  Szczutowo  -   wykorzystując  pomoc  świadczoną  przez  Gminę   i  oferowaną
poprzez fundusze  zewnętrzne w tym  Unii Europejskiej  przedkłada opracowany przy  wsparciu
administracji Gminnej  Plan Odnowy Miejscowości Szczutowo.

2.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI SZCZUTOWO.

       Szczutowo jest  siedzibą  Gminy Szczutowo, powiat  Sierpc, Województwo Mazowieckie.
Dla  pogłębionej charakterystyki   miejscowości   niezbędne  jest  posiłkowanie  się   elementami
charakterystyki  całej  Gminy zwłaszcza,  że  m.  Szczutowo  jest   siedzibą  Gminy Szczutowo  od
początku jej    powstania tj.   od 1864 roku i  ukształtowana specyfika społeczna czy kulturowa
Szczutowa jest pochodną cech i uwarunkowań całego terenu.
     Gmina Szczutowo jest położona  w północno- zachodniej części województwa mazowieckiego.
Graniczy z Gminami Sierpc, Rościszewo i Mochowo z powiatu sierpeckiego ( woj. mazowieckie)
gminami Skrwilno, Rogowo,  powiatu rypińskiego  oraz  gminą Skępę  powiatu lipnowskiego( woj.
kujawsko – pomorskie).
Dobre   połączenia  komunikacyjne  zapewnia  przebiegająca  przez  gminę  droga  krajowa  nr  10
Warszawa- Toruń - Szczecin,  droga wojewódzka  nr 560 Sierpc- Rypin- Brodnica. 
Sieć dróg powiatowych   i  gminnych,  linia kolejowa – Sierpc-  - Brodnica.
 Gmina zajmuje powierzchnię 11.262 ha w tym 7500 ha  użytków rolnych, 3500 ha  lasów,   400 ha 
zajmują  jeziora ( Jeź. Urszulewskie - 300 ha, Jeź.  Szczutowskie - 100 ha) , rzeka Skrwa Prawa.
Duża ilość użytków rolnych, brak przemysłu przesądzają o rolniczym charakterze gminy ( niska 
bonitacja gruntów- 90% kl. V i VI  powoduje generalnie słabą kondycję rolnictwa). 
Obecność jezior, rzeki i licznych cieków wodnych oraz lasów  sytuuje  teren gminy w urzędowo
określonym obszarze chronionego krajobrazu   (  Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego) .
Naturalne  walory  przyrodnicze  sprawiły  obecność  ośrodków  wypoczynkowych  (  ok.  400
letniskowych).
Zaplecze gastronomiczno - noclegowe nie wpełni pokrywa  zapotrzebowanie na te usługi.
Infrastuktura techniczna dobra.  Pełne zaopatrzenie w wodę , funkcjonująca oczyszczalnia ścieków i
kanalizacja sanitarne, zorganizowana  gospodarka odpadami  stałymi.
Zadania  oświaty  gminnej wypełniają dwie Szkoły Podstawowe i dwa Gimnazja w Sczutowie i w 
Gójsku.
Rozwój fizyczny i uprawianie sportów  umożliwiają nowa hala sportowa i nowa sala gimnastyczna 
oraz boisko sportowe.
 Obiekty zabytkowe to kościół parafialny p.w.  Św. Marii Magdaleny wraz z cmentarzem katolickim
w Szczutowie,  kościół parafialny p.w. Serca Jezusowego w Gójksu wraz z cmentarzem,  drewniany
kościół filialny p.w.n Św. Wawrzyńca w Bliznie.
 Opiekę zdrowotną  wypełnia   SP  ZOZ  z  Ośrodkami  Zdrowia  w Szczutwie  i  w Gójsku  oraz
aptekami w obydwu miejscowościach.
Teren gminy zamieszkuje ok. 4700 mieszkańców. 
    
             Miejscowość Szczutowo jest jedna z 30 miejscowości  skupionych w 25 sołectwach  gminy
Szczutowo.  Usytuowana jest  w centralnym punkcie gminy przy  drodze powiatowej  nr 3719W
będącej   5  km długości  łącznikiem   drogi  wojewódzkiej nr  560  z  droga  krajowa nr  10.  Ten
niewątpliwy atut  położenia  Szczutowa  w  korzystnym   układzie  komunikacyjnym ugruntowuje
rozciągnięcie wsi wzdłuż niemal całej długości  linii  brzegowej Jeziora Szczutowskiego. Obecność
tego zbiornika wodnego powodowała w sposób zgodny z natura  osiedlanie się mieszkańców w
miejscach  dostępnych  w  wzdłuż jego  brzegów.  Powstał  szczególny,   niegdyś   zupełnie
niekontrolowany  ,  specyficzny  system  zabudowy,  który   obecnie  decyduje  o  możliwościach
kreowania   gospodarki  przestrzennej .  Ten  stan  musiał być  brany     pod uwagę  przy planowaniu
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 zadań w „ Planie Odnowy ....” z uwzględnieniem poszanowania prawa własności.
          Pierwsze wzmianki   w piśmiennictwie   dotyczące  Szczutowa pochodzą z początku XV
wieku   - 10  stycznia 1415 roku Kasztelana Płocki – Andrzej  z Gulczewa – Gulczewski  został
fundatorem Kościoła w Szczutowie .
Kościół wybudowano w środku  wsi  bezpośrednio nad Jeziorem Szczutowskim.
   Konieczna z  czasem rozbudowa Szczutowa  ograniczona od wschodu jeziorem „poszła” w stronę
zachodnią. Kierunek  zachodni rozbudowy był  korzystny, bo wypełniła się  malownicza  ok. 1 km
szerokości  przestrzeń   miedzy  Jeziorem  Szczutowskim,   a   dużym   kilkuset  hektarowym
kompleksem  dorodnych sosnowych lasów  państwowych i powstała  na początku XX wieku linia
kolejowa  Sierpc- Rypin – Brodnica.
 Obecny układ przestrzenny Szczutowa , zwłaszcza jego centrum kształtował się   długim okresie
czasu. 
Będący  zawsze   punktem odniesienia  Kościół   ogniskował  życie  mieszkańców  od popczatku
istnienia.   Zinstytucjonalizowane    formy  rozwoju   obecnego  centrum  pojawiły  się  z  chwilą
powstania  gminy Szczutowo ( 1864 rok)  i  umieszczenia jej   siedziby  w budynku naprzeciw
Kościoła po zachodniej stronie  drogi ( obecnie głównej  ulicy  Szczutowa – 3 Maja ) . W  tym
budynku – baraku z czasem  urządzono  też  Szkołę Powszechna . W pobliżu - jak donoszą kroniki
historyczne  rozpoczęło się w tym czasie życie   i trwająca  do  dzisiejszego  dnia   działalność
jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej . W 1938 roku  bezpośrednio za posesją   byłego budynku
Gminy (  obecnie Skwerek)  w kierunku  zachodnim  utworzono działkę szkolną  i   rozpoczęto
budowę  budynku  szkoły.  Budowę zakończono po II wojnie światowej . Obecnie jest to kompleks
oświatowy   -  Szkoła   Podstawowa  im.   Wł.  S.  Reymonta  ,  Gimnazjum   im.  Polskich
Olimpijczyków, nowa hala sportowa i rozpoczęta budowa boisk  sportowych  - wielofunkcyjnego i
pełnowymiarowego  do piłki nożnej o nawierzchni  trawiastej.
Na  lata 70-te   i   80-te  XX  wieku  przypadł  okres  intensywnej rozbudowy Szczutowa. Powstało
osiedle budownictwa  mieszkaniowego  jednorodzinnego i towarzysząca niezbędna infrastruktura
społeczna.
Po lewej stronie  ulicy Lipowej  prowadzącej od ul. 3 Maja  na osiedle mieszkaniowe  wybudowano
sklepy i  pawilony  handlowe Gminnej  Spółdzielni,  Urząd Gminy,  Posterunek Policji,  Ośrodek
Zdrowia .
Ta część  Szczutowa jest  dla    społeczności   wsi  naturalnym,  historycznie  ukształtowanym
centrum i pobudza  aktywność  mieszkańców   do współpracy na rzecz rozwoju  i  promocji  tego
miejsca i  całej miejscowości.

        Szczutowo jest  największą  miejscowością  w gminie-  717 osób .  Struktura  wiekowa
mieszkańców  jest następująca:
                       do 14  lat    -    85 osób
                       15-17 lat    -    48  osób
                       18-64 lat    -  471  osób
              powyżej 65 lat   – 113   osób 

3. OPIS  ZASOBÓW  SŁUŻĄCYCH  ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI SZCZUTOWO.

1)  Infrastruktura techniczna .
– zaopatrzenie w wodę  -   wodociąg  gminny od  1981 roku.

 Pokryte 100 %  zapotrzebowania.
 Liczba przyłączy 225 szt. 
 SUW  w Szczutowie .

- gospodarka ściekowa -  gminna sieć kanalizacji sanitarnej od roku  1996 .
Pokryte 100% zapotrzebowania
Liczba przyłączy 209 szt.
Gminna Oczyszczalnia Ścieków  od 1996 r. w Bliznie.

- gospodarka odpadami  stałymi -  zorganizowany odbiór odpadów   zmieszanych ( pozwolenie   
dla firmy EMPEGEK    z Sierpca).



4
Liczba zawartych umów     175  szt.  
Zorganizowana  selektywna   zbiórka odpadów   w systemie  4  zestawów 
(plastik,  szkło , papier ) - koszty  ponosi  Gmina.
Ustalone zasady zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. 
Składowisko Odpadów   w Rachocinie.

– energetyka -  dostawca  energii  elektrycznej Spółka  „Energa” wykonawca  ZE Sierpc.
                                          Oświetlenie   uliczne 109 punków  świetlnych  finansowane przez  
                                         Gminę.
– Łączność -   telefonia stacjonarna – TP SA , internet, telefonia komórkowa- Plus GSM, Era,        
                                         Orange.
–  zaopatrzenie  w ciepło – kotłownia olejowa   zaopatrująca obiekty oświatowe, Urząd Gminy ,     
                                        Policję , Ośrodek Zdrowia.
– komunikacja              -  odległość od drogi wojewódzkiej   nr 560  Sierpc- Rypin    -  1 km,

- odległość od drogi krajowej nr 10 -   5 km
- bezpośrednie połączenie drogami powiatowymi i gminnymi z sąsiednimi 
gminami
- transport osobowy  PKS  pokrywa zapotrzebowanie
– transport kolejowy – aktualnie zawieszony.

2) Gospodarka
– gospodarka  rolna – mimo statystycznie dużej  ilości  gruntów rolnych  ( 140,22  ha i 49  
                                     gospodarstw  )  w  m. Szczutowo  aktualnie  prowadzą  produkcję  2      
                                    gospodarstwa  rolne  specjalizujące się  w  chowie bydła mięsnego i   
                                    mlecznego. Pozostali posiadacze  gruntów  nie traktują  swoich gospodarstw 
                                    jako źródła utrzymania , pracują  poza  rolnictwem
– zakłady pracy      -   Szkoła Podstawowa
                                     Gimnazjum                                                              
                                     Ośrodek Zdrowia 
                                     Policja – Zespół  Dzielnicowych 
                                     Urząd Gminy
                                     Urząd  Pocztowy  
                                     Bank Spółdzielczy
                                     Gminna Spółdzielnia „SCh”
                                     Dom Pomocy  Społecznej 
                                     Sklep EUROMARKET
                                     Zajazd „Leśny” 
Istniejące  w  miejscowości  Szczutowo zakłady pracy  zatrudniają  łącznie 170 pracowników.          

                                     
– rzemiosło   -  blacharstwo           -   1

– handel                 -   10
– budownictwo      - 10
– elektryka              -  1
– gastronomia         -  1
– obróbka drewna   - 1 
–  stolarstwo           - 1 
–  ubezpieczenia      -1
–  stomatologia        -1
– leśnictwo             - 1  
– skup zwierząt      - 2 
– farmaceutyka      - 2  
– inne                    - 2    
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3) Dziedzictwo  kulturowe
       Do  rejestru  zabytków  wpisany jest  Kościół  Parafialny   p.w.   Św.  Marii  Magdaleny
wybudowany w XVIII wieku   choć  pewne  elementy  budowli   sięgają  XV wieku.  Obiektem
zabytkowym  jest także  cmentarz  rzymsko – katolicki.

Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Szczutowie

4) Zasoby przyrodnicze

    Wieś  Szczutowo  leży  w obszarze  chronionego  krajobrazu, a Jezioro Szczutowskie  wraz z 

terenem przybrzeżnym  dodatkowo  znajduje się w  Zespole Przyrodniczo – krajobrazowym . 

Fot. Jez. Szczutowskie

Jezioro  Szczutowskie     jest  zbiornikiem   wodnym o  charakterze   naturalnego  stawu .   Ma
wydłużony   kształt . Brzegi  zbiornika są   niskie i porośnięte   roślinnością  wynurzoną . W wodach
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 jeziora występują  licznie  gatunki ryb takie jak : płoć, węgorz, szczupak,  leszcz, lin karp, okoń.
Jezioro Szczutowskie może  być wykorzystane do celów  rekreacji .  W centrum Szczutowa  oraz
w okolicy     Domu Pomocy Społecznej w Szczutowe  nad jeziorem  znajdują sie tereny  publiczne,
które można przekształcić w  tereny rekreacji i wypoczynku.
       Poniższe fotografie  oddają stan zasobów  i sugerują zakres przekształceń .

Teren przyjeziorny  w centrum Szczutowa- fot.  Nr 1

Teren przyjeziorny  w centrum Szczutowa- fot.  Nr  2
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Fot. Teren przyjeziorny

Fot. Teren przyjeziorny
 a) widok od strony jeziora -  w  tle Dom Pomocy Społecznej w Szczutowuie 
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b) widok od strony DPS

5) Obiekty i tereny użytku  publicznego.
   Opisany w charakterystyce   miejscowości   Szczutowo,  ceniony przez   mieszkańców  jako
historycznie  ukształtowane centrum , to  teren wzdłuż  ul. Lipowej od ul. 3 Maja  w kierunku
zachodnim.
 Poczatek tego obszaru stanowi  plac po byłym  budynku  Urzędu Gminy  zwany  nieco  na wyrost
Skwerkiem .  Teren   nie  pełni  nadanej mu reprezentacyjnej  wizytówki Szczutowa  bo nie ma
odpowiednich  nasadzeń   zieleni(  traw i  krzewów),  alejek   spacerowych,  wygodnych  siedzisk,
oświetlenia.

Fot. Panorama  tzw. Skwerku
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Fot. Skwerek

Terenem  publicznego użytku  jest też  obszar przed  Domem Handlowym. Przemieszczają się  w
tym  miejscu  klienci  apteki  ,  sklepów,   interesanci  Urzędu  Gminy,  Policji,  pacjenci  Ośrodka
Zdrowia.  Teren   ten  obejmuje   też  plac  przed   budynkiem UG.   Obecnie  brakuje  alejek   dla
pieszych, nadadzeń zieleni. 

Fot.  Teren  publiczny przeznaczony do zagospodarowania 
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      W obrębie placu na budynku Szkoły Podstawowej znajduje sie tabkica upamiętniająca   ofiary II
wojny światowej.
Potrzebę i zakres  renowacji tego miejsca uzasadnia fotografia.

      Fot. Miejsce Pamięci  Narodowej na ścianie  Szkoły Podstawowej w  Szczutowie 

  

                   Za halą sportowa  po prawej  stronie ulicy Lipowej i za Posterunkiem Policji  po lewej
stronie są tereny do  publicznego użytku  dla dzieci i młdzieży  jako obiekty rekreacyjne i sportowe.
 Miejsca te jako centralnie usytuowane , bezpieczne ,  stwarzające możliwość obserwacji przez
pracowników szkół , Ośrodka Zdrowia , Policji są właściwe do  pełnego urządzenia placu zabaw
dzieci  i budowy  wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego.

6) Kapitał społeczny i ludzki.
            Przyjęta Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczutowo na lata 2007
-2013  i  realizowana przy udziale  środków  finansowych Poakcesyjnego Programu Wspierania
Obszarów Wiejskich – Komponent  Program Integracji Społecznej  odnosi się w dużym stopniu  do
miejscowości Szczutowo. Odnosi się  w sensie czerpania pożytków przez mieszkańców Szczutowa
ale  także  w  sensie  tworzenia  treści   i  zakresu   Strategii  oraz  sposobów  i  metod  jej
urzeczywistaniania.   Wykorzystywany   tu   zosytaje   społeczny  i  ludzki  kapitał  społeczności
Szczutowa.  W  tworzeniu  Strategii   czynnie  uczestniczyli  przedstawiciele  wszystkich  grup
społecznych,  związków  i  organizacji  istniejacych  w  Szczutowie.   W  pracach  warsztatowych  ,
komisjach  problemowych,  zespołach  zadaniowych  uczestniczyli  przedstawiciele  młodzieży
gimnazjalnej,  młodzieży  starszej,  przedstawiciele  Rad  Pedagogicznych  Szkoły  Podstawowej  i
Gimnazjum,  przedstawiciele  Parafi  Szczutowo,  Związku  Emerytów,   Rencistów  i  Inwalidów,
opieki  społecznej,  służby zdrowia,   Policji,   Klubu Sportowego,  Stowarzyszenia  Budowy Hali,
OSP,  rzemiosła i działalniści gospodarczej.
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4. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI SCZUTOWO.   ANALIZA
SWOT

  
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

1. Korzystne  położenie  geograficzne  –
dobre  połączenia  komunikacyjne
z  Płockiem i Sierpcem.

2. Walory  krajobrazowe  –  niskie
zanieczyszczenie  środowiska
naturalnego.

3. Możliwość rozwoju turystyki – bliskość
jezior.

4. Istnienie Ośrodka Wypoczynkowego.

5. Pełne   zabezpieczenie  potrzeb
wodociągowych,  kanalizacyjnych,
telefonicznych.

6. Duża  ilość  imprez  kulturalnych
i sportowych.

1. Niedostateczny  stan  infrastruktury
drogowej  –  niewystarczająca  ilość
utwardzonych ulic  i chodników.

2. Niedostateczna  ilość  zakładów
produkcyjnych, przetwórczych, handlowo-
usługowych.

3. Niedostateczny rozwój turystyki.

4. Mała  ilość  środków  finansowych  na
obiekty dziedzictwa kulturowego.

5. Niewystarczający  budżet  na  realizację
zamierzonych inwestycji.

Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju miejscowości Szczutowo

SZANSE ZAGROŻENIA

1. Członkostwo  kraju  w  UE –  możliwość
korzystania z funduszy strukturalnych.

2. Wspieranie  działań  lokalnych  przez
wyspecjalizowane    instytucje  szczebla
ogólnokrajowego

3. Przyjazna  inwestorom  i  ukierunkowana
na rozwój  polityka Samorządu.

1. Często zmieniające się przepisy prawne.

2. Niepewna polityka finansów Państwa.

3. Niekorzystne  zmiany  demograficzne
-migracja ludności do większych miast.

4. Wysoki poziom bezrobocia.
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5. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

AKTYWIZUJĄCYCH  SPOŁECZNOŚĆ MIEJSCOWOŚCI SZCZUTOWO.

1) Nazwa projektu :  Urządzenie i porządkowanie terenów zielonych oraz  odnowienie  
                                    Miejsca Pamięci  Narodowej  przy ulicy Lipowej w Szczutowie .

   Cel projektu:    poprawa wizerunku miejscowości , stworzenie miejsca wypoczynku i relaksu dla 
                           miejscowej społeczności , podniesienie atrakcyjności turystycznej i promocja 
                           miejscowości, prezentacja wolarów historycznych .

Przeznaczenie:  centrum spotkań mieszkańców dla wypoczynku i relaksu. Osiągnięcie celów 
                         poprzez: 

– urządznie Skwerku ( założenie trawników, nasadzenie zieleni ozdobnej,  
ustawienie elementów  małej architektury – tablice informacyjne,  słupy 
ogłoszeniowe, donice na kwiaty, ławki i siedziska, ścieżki spacerowe wyłożone
kostką, oświtlenie lampami  parkowymi,

– Miejsce Pamięci  Narodowej  ( odnowienie tablicy pamiątkowej, obudowa 
tablicy, utwardzenie dojścia, wykonanie ogrodzenia i nasadzenie zieleni.

Realizacja :                 do dnia 31.12.2009 r.

Wartośc projektu :           150.000,00 zł

Zródła  finansowania:   Budżet  Gminy , PROW.              

2) Nazwa projektu :  Przebudowa  infrastruktury turystycznej  w tym  szlaku spacerowego w 
                                    obrebie  drogi powiatowej nr 3718W oraz pomostów  widokowych  na  
                                    Jezioro   Szczutowskie. 
                                 
   Cel projektu:    wykorzystanie walorów rekreacyjno – turystycznych Jeziora Szczutowskiego  dla 
                            zaspokojenia  potrzeb społecznych mieszkańców i promocji miejscowości,  
                            podniesienie  atrakcyjności  turystycznej  poprzez:

- wykonanie dwóch pomostów widokowych na jezioro połączonych szlakiem 
spacerowym (1100 mb),

- umocnienie nabrzeża jeziora ,
- zainstalowanie ławek i siedzisk wzdłuż alejek spacerowych,
- oświetlenie terenu lampami parkowymi,
-   nasadzenia zieleni.

                         
Przeznaczenie:   rekreacja i wypoczynek mieszkańców i turystów. 

Realizacja :      2010 rok .

Wartośc projektu : 60 0.000,00 zł

Zródła  finansowania:   Budżet  Gminy , PROW.              

3)Nazwa projektu :  Budowa i wyposażenie  obiektów rekreacyjnych i sportowych  dla dzieci 
                                    i   młodzieży. 
                                 
 Cel  projektu:  zaspokojenie  potrzeb  społecznych w zakresie  opieki  nad dziećmi   oraz  rozwoju

sportu  i  rekreacji  ,  podniesienie   atrakcyjności  turystycznej  ,  poprawa  estetyki
miejscowości.    
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Przeznaczenie:   do użytku publicznego dla najmłodszych mieszkańców oraz dla młodzieży  i 

dorosłych jako miejsce rozwoju kultury fizycznej .
Plac zabaw dla dzieci ogrodzony,  wyposazony w atestowane urządzenia będzie 
bezpiecznym, zamknietym miejscem zabawowym.
Boisko wielofunkcyjne ogrodzone, z nawierzchnią sportową umożliwiające 
uprawianie piłki  ręcznej, koszykówki, siatkówki  będzie spełniac wymogi prawne i
funkcjonalne.  

Realizacja :             -    2009 - 2010 rok .

Wartośc projektu : - plac zabaw                   -        80.000,00  zł
                              - boisko wielofunkcyjne  -     415.000,00 zł  

Zródła  finansowania:    - plac zabaw :                    budżet  Gminy ,  oś IV PROW  - LEADER
                                       -  boisko wielofunkcyjne:  budżet  Gminy, RPO WM.

4) Nazwa projektu :   Organizacja działan na rzecz dzieci , młodzieży i rodzin w zakresie  
                                      zapobiegania  wykluczeniu społecznemu i  wyrównywania szans 
                                      życiowych .
                                 
 Cel projektu: 

- roszerzenie pomocy psychologicznej,  pedagogicznej i logopedycznej,
- pomoc w rozwiązywaniubn istniejących problemów rodzinnych  oraz  

indywidualnych dzieci i młdzieży, 
- organizacja spędzania wolnego czasu przez  młodzież.     

                    
Przeznaczenie:    dzieci , młodzież , rodziny.

Realizacja :    październik   2008 r.  -  grudzień 2009 r. 

Wartośc projektu :  50.000,00    zł.

Zródła  finansowania:  PPWOW – komponent Program Integracji Społecznej .

5) Nazwa projektu :  Odnowienie i renowacja   zabytkowych obiektów  na terenie 
                                     miejscowości.

 W  ramach zadania    prace  związane z  modernizacją  Kościoła Parafialnego  p.w.   Św. Marii 
Magdaleny .    Realizacja : lata       2009 - 2016  .

6) Nazwa projektu : Budowa chodników  w obrębie osiedla mieszkaniowego w Szczutowie.
                                 
Cel projektu:    wykorzystanie walorów rekreacyjno – turystycznych  Szczutowa  w celu 

 zaspokojenia  potrzeb społecznych mieszkańców, podniesienie  atrakcyjności  
turystycznej  poprzez budowę  chodników tworzących   slaki spacerowe oraz tereny 
do uprawiania  nordic waking.  

                         
Przeznaczenie:   rekreacja i wypoczynek mieszkańców i turystów. 

Realizacja :      2014 -2015 r .

Wartośc projektu : 250.000,00  zł
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6.  Opis  i  charakterystyka  obszarów  o  szczególnym  znaczeniu  dla  zaspokojenia  potrzeb

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie

oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.

      Obszarem o szczególnym znaczeniu  dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjającym

nawiązywaniu kontaktów społecznych jest centrum  Szczutowa . 

Biorąc pod uwagę układ urbanistyczny miejscowości,  obszar ten stanowią  tereny  przyległe do

dróg powiatowych nr 3718 W i 3709W   -  ul. 3 Maja   oraz   do dróg gminnych – ul. Lipowej,

Leśnej i Polnej . 

    Ulica   3   Maja   położona  jest  wzdłuż  Szczutowa  w  pobliżu  linii  brzegowej  Jeziora

Szczutowskiego i  bardzo często  oprócz funkcji komunikacyjnej pełni rolę  szlaku spacerowy tak

dla mieszkańców jak i odwiedzających  gminę Szczutowo  turystów . Przy ulicy tej zlokalizowany

jest malowniczy , zabytkowy  kościół, Urząd Pocztowy , Biblioteka, Remiza OSP oraz placówki

handlowe. 

Teren przyległy do ulicy Lipowej natomiast to  miejsce gdzie zlokalizowane są   niemalże wszystkie

instytucje  użyteczności  publicznej   :  Urząd  Gminy,  Komisariat  Policji,  Ośrodek  Zdrowia,  oraz

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum wraz z pełnowymiarową  halą sportową. 

Ponadto   znajdują się tu tereny  rekreacyjne:  park wiejski  tzw. “Skwer”, plac zabaw dla dzieci,

oraz   nowoczesne  boiska  do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne do piłki  ręcznej,  koszykówki,

siatkówki.  Ulice  Lipowa  ,  Leśna  i  Polna  wraz  ul.  3  Maja   służą  jako  trasy  spacerowe   dla

mieszkańców i letników .

Ulice Lipowa,  Leśna i  Polna  są  drogami  osiedlowym  o  małym natężeniu   ruchu dlatego też

wykorzystywane są   wraz z kompleksem  boisk do  uprawiania  nordic waking.

 Tereny  te  ze względu na swoje położenie i lokalizację powyższych obiektów    są miejscem

szczególnie  ważnym  i  bardzo często  odwiedzanym   nie tylko przez  mieszkańców całej Gminy

ale i  przebywających letników .

Niewątpliwie  są  to   tereny   mające  szczególne    znaczenie    dla  zaspokajania  potrzeb

mieszkańców i sprzyjają  w  nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Lokalizację   obszaru    o  szczególnym  znaczeniu  dla  zaspokajania  potrzeb  mieszkańców  i

sprzyjającemu  nawiązywaniu kontaktów społecznych   przedstawia poniższa  mapa   poglądowa .
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