
UCHWAŁA NR 866/92/05
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 24 października 2005r. 

w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego „Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa mazowieckiego”

Na  podstawie  §  60  ust.  2  Statutu  Powiatu  Sierpeckiego  (Dz.  Urz..  Woj.
Mazow.  z  2002r.  Nr  173,  poz.3826  z  późn.  zm.)  Zarząd  Powiatu  uchwala,  co
następuje:

§ 1

Wyraża swoją opinię  w sprawie podzielenia  terenu Powiatu Sierpeckiego na dwa
obszary  problemowe  określone  w  „Planie  zagospodarowania  przestrzennego
województwa mazowieckiego” w formie stanowiska, którego treść stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2

Treść stanowiska, o którym mowa w § 1 należy przekazać:
– Marszałkowi Województwa Mazowieckiego,
– Samorządowemu Stowarzyszeniu Rozwoju Mazowsza,
– Wojewodzie Mazowieckiemu,
– Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej
oraz  Radzie  Powiatu  w  Sierpcu  celem  złożenia  oświadczenia  w  przedmiotowej
sprawie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący Paweł Mariusz Ambor ………………………

Członek Witold Lorek ……………................

Członek Marek Lejman ………………………

Członek Andrzej Gromelski          ………………………

Członek Andrzej Twardowski ………………………



Załącznik do Uchwały Nr 866/92/05
Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.10.2005r. 

STANOWISKO

Zarządu Powiatu w Sierpcu w sprawie podziału terenu powiatu sierpeckiego na

dwa  obszary  problemowe  określone  w  „Planie  zagospodarowania

przestrzennego województwa mazowieckiego”.

W związku z uchwaleniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

„Planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  mazowieckiego”,  Zarząd

Powiatu Sierpeckiego wyraża swoje zaniepokojenie podziałem terytorium powiatu

sierpeckiego na dwie części należące do dwóch różnych obszarów problemowych:

południowa część  do  „płockiego obszaru  problemowego”,  natomiast  północna  do

„mławsko-żuromińskiego obszaru problemowego”.

Historycznie Powiat Sierpecki, począwszy od 1495 r., czyli od inkorporacji

Mazowsza płockiego do Korony, znajdował się w strefie oddziaływania Płocka.

Nawet  w  okresie  degradacji  Sierpca  jako  miasta  powiatowego  tereny  te

należały do powiatu mławskiego włączonego do guberni płockiej. Także od 1867 r.,

kiedy na mocy ukazu  carskiego  Sierpc  wrócił  do  roli  miasta  powiatowego  nadal

pozostawał w strefie Płocka.

Odwoływanie  się  w  „Planie  zagospodarowania  przestrzennego

Województwa Mazowieckiego” do podziału rzeki Skrwy i trasy nr 10 jest obecnie w

najwyższym stopniu zabiegiem sztucznym.

Zarząd  Powiatu  w  Sierpcu  uważa,  iż  powiat  sierpecki  jest  obszarem

terenowo,  historycznie,  a  także  społecznie  i  problemowo.  jednolitym,  dlatego

powinien należeć w całości do „płockiego obszaru problemowego”.


