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1.Cel i strategia działania 
 
Stworzenie koncepcji harmonijnego rozwoju miasta uwzględniającego jego dualizm, stanowi 
imperatyw na najbliŜsze lata. W tym procesie znaczącą rolę ma odegrać RPO Województwa 
Mazowieckiego. 
Dokument ten powstawał w korelacji z najwaŜniejszymi dokumentami programowymi UE: 
Strategią Lizbońską, Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty oraz krajowymi: Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 a takŜe szerokimi 
konsultacjami społecznymi. Przede wszystkim jednak wykorzystano obszary działania poprzez 
wsparcie sformułowane w ramach RPO WM wynikające z regionalnego dokumentu strategicznego – 
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 oraz są odpowiedzią na 
zidentyfikowane w ramach analizy SWOT główne problemy województwa których odzwierciedlenie 
występuje w Sierpcu. 
Władze Miasta będą realizowały zamierzenia zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Sierpca 
przy mobilizacji społeczności regionalnej i wykorzystaniu potencjałów gospodarczych i przestrzennych 
Miasta Sierpca. 
 
 

2.Obszar i czas realizacji 
 
Plan Rozwoju Lokalnego będzie realizowany na obszarze miejskim na terenie Miasta Sierpca i dotyczy 
okresu lat 2004-2006 oraz kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej, tj. lat 2007-2013. Plan 
został przygotowany w oparciu o wytyczne i zalecenia zawarte w Podręczniku wdraŜania procedur 
ZPORR, wydanym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w 2004 r. 
 
 

3.Miasto Sierpc – poło Ŝenie, powierzchnia, ludno ść 
 
 
SIERPC to jedno z najstarszych miast Mazowsza, siedziba powiatu sierpeckiego. Prawa miejskie 
miasto otrzymało w 1322 roku. 
Miasto Sierpc zlokalizowane jest w centralnej Polsce. PołoŜone jest w północno-zachodniej części 
województwa mazowieckiego. Miasto leŜy przy drodze krajowej nr 10 Warszawa-Toruń, 125km na 
północny-zachód od Warszawy na skrzyŜowaniu dróg: krajowej relacji Warszawa – Toruń oraz 
wojewódzkich: Płock, śuromin-Mława. Sierpc otoczony jest rolniczymi gminami, charakteryzującymi 
się czystym środowiskiem naturalnym  i wolnymi od zanieczyszczeń produktami rolnymi. Graniczy z 
gminą Sierpc, a od strony północnej z gminą Rościszewo.  LeŜy w dolinie rzeki Sierpienicy, nieopodal 
jej ujścia do Skrwy, oddzielającej Ziemię Płocką od Ziemi Dobrzyńskiej. 
Po reformie administracyjnej Sierpc stał się stolicą powiatu.  Powiat Sierpecki obejmuje miasto Sierpc 
oraz 6 gmin wiejskich: Gozdowo, Mochowo, Sierpc, Rościszewo, Szczutowo i Zawidz. Sierpc 
zamieszkuje niecałe 20-tysięcy osób. 
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Miasto Sierpc zajmuje obszar 1 860 ha w tym: 
 

 
Wyszczególnienie 

 

 
ha 

 
% 

  Powierzchnia geodezyjna 1860,00            100,00 
- uŜytki rolne 1301,00 69,95 
- grunty pod lasami i zadrzewieniami     57,00   3,06 
- tereny zabudowy mieszkaniowej    292,00              15,7 
- uŜytki zielone      95,00   5,11 
- tereny przemysłowe    115,00   6,18 
 
 

 
4. Zagospodarowanie przestrzenne i podstawowa infra struktura 
 
Znaczenie infrastruktury technicznej znajduje odbicie w wydatkach urzędu miasta. Infrastruktura jest 
kluczowym elementem struktury funkcjonalno-przestrzennej i pełni waŜną rolę w Ŝyciu gospodarczym. 
Infrastruktura sprzyja, bądź nie, podejmowaniu działalności gospodarczej. Rozwój infrastruktury jest 
potencjalnie wielką szansą na rozwój gospodarczy. 

4.1.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 
 
Sieci kanalizacyjne 
 
Miasto posiada rozdzielczy system kanalizacji, w którym występują dwie niezaleŜne sieci: 
- sieć kanałów sanitarnych dla odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i technologicznych, 
- sieć kanałów deszczowych do odprowadzania wód opadowych. 
 
Siecią kanalizacyjną objęta jest ponad połowę miasta. Braki sieci kanalizacji sanitarnej występują w 
obrębie miasta połoŜonym na prawym brzegu rzeki Sierpienicy. Ścieki odprowadzane tam są i 
unieszkodliwiane indywidualnie, głównie w oparciu o szamba. W związku z intensywnym rozwojem 
indywidualnego budownictwa mieszkaniowego w tym rejonie, budowa sieci kanalizacyjnej jest tam 
niezbędna. 
 
Z informacji uzyskanych w Spółce EMPEGEK wynika, Ŝe tylko 70% zuŜytej wody odprowadzane jest 
do kanalizacji miejskiej. Około 10% ścieków przywoŜonych jest taborem asenizacyjnym do punktu 
zlewnego na terenie oczyszczalni a pozostałe 20%, szczególnie na terenie prawobrzeŜnej części 
Sierpca i na peryferiach wylewane jest w miejsca do tego  
nie przeznaczone. 
 
Oczyszczalnie ścieków 
 
Parametry oczyszczalni ścieków wg projektu: 
- przepustowość 6412 m3/d 
- równowaŜna liczba mieszkańców 97000 
 
Miejska oczyszczalnia ścieków składa się z trzech stopni oczyszczania: 
- mechanicznego (kraty, piaskowniki, osadniki wstępne typu Imhoffa) 
- biologicznego (złoŜa biologiczne zraszane, komora anoksyczna, reaktory tlenowe,  osadniki   wtórne 
radialne) 
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- chemicznego (strącanie wstępne i wtórne za pomocą siarczanu Ŝelazowego wspomaganego 
polielektrolitem) 

Główne ciągi kanalizacji sanitarnej gwarantują moŜliwość odbioru ścieków od mieszkańców z całego 
miasta oraz okolicznych wsi jak i przemysłu średniej wodochłonności. Sprawność redukcji 
zanieczyszczeń w podstawowych parametrach wynosi ponad 99%. Pozostaje jednak konieczność 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej w prawobrzeŜnej części miasta oraz peryferyjnych obrzeŜach. 
Na terenie miasta istnieją zakłady, które: 
 

� prowadzą odrębną gospodarkę ściekową z pominięciem sieci miejskiej. 
 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu posiada własną oczyszczalnię ścieków 
mechaniczno - biologiczną o przepustowości 340 m3/dobę. Składa się ona z kanałów 
doprowadzających ścieki do komory pomp, 6-ciu komór areacji, zbiornika nadmiernego osadu 
i osadnika wtórnego. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Sierpienicy. Zakład 
posiada waŜne pozwolenie wodno - prawne na zrzut ścieków. 

� odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych. 
 
Cargill (Polska) Spółka z o.o. ścieki socjalno - bytowe kierowane są do szamba o pojemności 
100 m3. 

Wywozem ścieków zajmuje się wyspecjalizowana firma EMPEGEK spółka z o.o., która taborem 
asenizacyjnym dostarcza ścieki do oczyszczalni. Natomiast wody opadowe odprowadzane są własną 
kanalizacją do zbiornika wód burzowych o pojemności 150 m3, a stamtąd wywoŜone do miejskiej 
oczyszczalni ścieków. 
 
Spółdzielnia Usług Rolniczych ścieki odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego skąd następnie 
wywoŜone są taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. 
Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. odprowadza ścieki z terenu swojego 
zakładu zlokalizowanego przy ul. Reymonta do szamb i wywozi na oczyszczalnię do punktu zlewnego. 
Firmy zlokalizowane na terenie byłego POM, nieczystości socjalno - bytowe odprowadzane są do 
zbiorników bezodpływowych i w zaleŜności od potrzeb wywozi do oczyszczalni miejskiej. 
Zakład Wylęgu Drobiu SADROB ścieki komunalne kieruje do szamba i wywozi na oczyszczalnię 
miejską. 
 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ścieki socjalno - bytowe odprowadzane są do szamba o 
pojemności 100 m skąd wywoŜone są na oczyszczalnię ścieków. Natomiast osad i szlam ze zbiornika 
wyłapywania tłuszczów (z myjni samochodowej) wywoŜony jest na składowisko odpadów 
komunalnych w Rachocinie. 
 
Placówka Terenowa w Sierpcu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w Płocku na terenie 
miasta posiada dwa obiekty tj. dworzec autobusowy i zajezdnię. Zarówno z dworca jak i z zajezdni 
ścieki socjalno - bytowe odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Natomiast ścieki po myciu 
samochodów odprowadzane są do osadnika - odtłuszczacza skąd wywoŜone są na oczyszczalnię 
ścieków. 
 
Firma zlokalizowana na terenie byłej STW, pomimo Ŝe odprowadza ścieki socjalno - bytowe do 
kanalizacji miejskiej, to na terenie swojego zakładu posiada zbiornik do wyłapywania tłuszczów po 
myciu samochodów. Szlam ze zbiornika jest wybierany i wywoŜony na składowisko odpadów 
komunalnych w Rachocinie. 
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� odprowadzają ścieki do kanalizacji miejskiej następujące przedsiębiorstwa: 

- Carlsberg Polska S.A. 
- Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o. 
- EMPEGEK Spółka z o. o. 
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
- PPHUiT MARTER 
- PKS Dworzec Autobusowy 
- Spółdzielnia Pracy "Jedność" - z obiektu szwalni przy ul. Płockiej 
- ZPM OLEWNIK 
- ZPCz. i Art. C. WIEPOL 
- PHU HOLLYWOOD S.C. 
 
WyŜej wymienione zakłady z tytułu korzystania z wodociągu miejskiego i odprowadzania ścieków do 
kanalizacji miejskiej ponoszą opłaty, które Rada Miejska w Sierpcu ustala w drodze uchwały. 
 
W części lewobrzeŜnej Sierpca stosunkowo dobrze rozbudowana jest sieć kanałów deszczowych. 
Wyjątkiem jest niedroŜny kanału w ulicy Konstytucji i Bobrowej co w przypadku ulewnych deszczów 
stanowi zagroŜenie dla terenów pobliŜu targowiska koszykowego. Kanały deszczowe wprowadzają 
ścieki do koryta rzeki Sierpienicy bez oczyszczania. Miasto posiada trzy główne wyloty deszczówki. 
Dwa znajdują się po prawej stronie rzeki i zbierają wody opadowe przede wszystkim z osiedla Bema i 
Jagiełły. 
Jeden z wylotów zlokalizowany na końcu ul. Jagiełły, ścieki po przejściu przez kaskadę do wylotu 
odprowadzane są do rzeki Sierpienicy. Drugi z wylotów równieŜ zlokalizowany jest przy ul. Jagiełły. 
Ścieki te po przejściu przez płaskownik zrzucane są do rzeki. Po lewej stronie rzeki znajduje się jeden 
z wylotów deszczówki – przy ul. Tuwima. Ścieki po przejściu przez studnie osadcze odprowadzane są 
do rzeki. Na te trzy wyloty miasto posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo 
Powiatowe w Sierpcu, waŜne do 16.02.2010 roku. 
 
Dopuszczalny pozwoleniem zrzut ścieków obrazuje poniŜsza tabela 
 
wskaźnik Jagiełły - 

piaskownik 
Jagiełły - kaskada Tuwima 

Przepływ Q 250 l/sek = 225 m3/h 172 l/sek = 155 m3/h 939 l/sek = 845 m3/h 
BZT5 9,0 mg O2/l 9,0 mg O2/l 15,0 mg O2/l 
ChZT 35,0 mg O2/l 35,0 mg O2/l 80,0 mg O2/l 
Zawiesina ogól. 27,0 mg/l 27,0 mg/l 27,0 mg/l 
Subst. Ekstrah. Z 
eterem baft. 

13,0 mg/l 13,0 mg/l 25,0 mg/l 

Temperatura +35o +35o +35o 
Odczyn pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 
 

wska źnik Jagiełły - piaskownik Jagiełły - kaskada Tuwima 
Przepływ Q 250 l/sek = 225 m3/h 172 l/sek = 155 m3/h 939 l/sek = 845 m3/h 
BZT5 9,0 mg O2/l 9,0 mg O2/l 15,0 mg O2/l 
ChZT 35,0 mg O2/l 35,0 mg O2/l 80,0 mg O2/l 
Zawiesina ogól. 27,0 mg/l 27,0 mg/l 27,0 mg/l 
Subst. Ekstrah. Z 
eterem baft. 

13,0 mg/l 13,0 mg/l 25,0 mg/l 

Temperatura +35o +35o +35o 
Odczyn pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 
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Rzeczywisty zrzut ścieków obrazuje poniŜsza tabela (średnie z całego roku za 2005) 
 
wska źnik Jagiełły - piaskownik Jagiełły - kaskada Tuwima 
BZT5 44,2 mg O2/l 39,0 mg O2/l 60,7 mg O2/l 
ChZT 192,0 mg O2/l 163,5 mg O2/l 230,5 mg O2/l 0 
Zawiesina ogól. 91,1 mg/l 91,1 mg/l 81,1 mg/l 
Subst. Ekstrah. Z 
eterem baft. 

5,4 mg/l 4,35 mg/l 4,8 mg/l 

Temperatura 11,9 11,7 12,15 
Odczyn pH 8,3 8,4 8,3 
 
 
Z analizy powyŜszych wskaźników wynika, Ŝe odprowadzane ścieki przekraczają parametry wskaźnika 
BZT 5 (Biologiczne Zapotrzebowanie Tlenu). Świadczy to o prawdopodobieństwie nielegalnego 
wprowadzania do sieci deszczowej ścieków socjalno - bytowych. 
 
Objęcie siecią kanalizacji jak największej części miasta pozwoli na likwidację nielegalnych wpustów do 
kanalizacji deszczowej a tym samym czystości odprowadzanych ścieków. 
Istnieje koncepcja kanalizacji deszczowej dla całego miasta, której realizację juŜ rozpoczęto. 
 
Przepompownia ścieków 
 
Aktualnie w Sierpcu są czynne trzy przepompownie ścieków sanitarnych oraz jedna pompownia 
ścieków deszczowych. 
 
Pompownie ścieków sanitarnych: 
- pompownia przy ul. Mickiewicza o maksymalnej wydajności 73 dm3/s 
- pompownia przy u. Królowej Jadwigi o maksymalnej wydajności 20 dm3/s 
- pompownia przy ul. Podgórnej o maksymalnej wydajności 65,40 dm3/s 
 
Pompownia ścieków deszczowych: 
- Pompownia przy ul. Piastowskiej o maksymalnej wydajności 85 dm3/s 
 
 
4.2. Gospodarka odpadami 
 
Składowiska odpadów 
 
Miasto Sierpc posiada własne składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w Rachocinie. 
Administratorem składowiska jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu. 
 
Składowisko składa się z dwóch niecek, z których obecnie jedna jest eksploatowana a druga w trakcie 
rekultywacji. Oprócz niecki składowisko jest wyposaŜone w obiekty towarzyszące tj. budynek socjalny, 
budynek wielofunkcyjny z wagą, sieć technologiczna. Niecka uszczelniona została folią PEHD 
grubością 1,5 mm. Zastosowany system uszczelnienia niecki i drenaŜ zabezpieczą glebę i wody przed 
przenikaniem odcieków ze składowiska. Eksploatacja całego składowiska przewidziana była na okres 
około 20 lat, jednak po modernizacji szacuje się przedłuŜenie tego okresu o kolejne lata. 
Modernizacja  składowiska obejmowała będzie budowę linii do segregacji  odpadów  komunalnych , 
kwater do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest , dwóch niecek do składowania odpadów 
inertnych (balastu) oraz rekultywację istniejących niecek. Na terenie składowiska po jego modernizacji 
planuje się utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami , który obejmował będzie 
zasięgiem swego działania powiaty : sierpecki , Ŝuromińskiego oraz mławskiego . Zakład będzie w 
stanie przetwarzać około 25000 ton odpadów komunalnych rocznie . 
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Ze składowiska korzystają instytucje i zakłady przemysłowe oraz osoby fizyczne z terenu miast oraz 
powiatu sierpeckiego. Za dostarczenie i utylizację odpadów dostawca wnosi opłaty. 
Obecnie ponad 95% mieszkańców Sierpca objętych jest zorganizowaną formą zbiórki oraz wywozu 
odpadów. 
W pojemniki kontenerowe i wózkowe zaopatrzone są budynki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -
Własnościowej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Natomiast budownictwo jednorodzinne jest 
wyposaŜone w pojemniki typu 110. 
 
W chwili obecnej zdecydowana większość odpadów komunalnych trafiających na składowisko jest 
zmieszana. W roku 2000 wprowadzono na terenie miasta system selektywnej zbiórki odpadów 
realizowany za pomocą pojemników L-1100, w których zbierane są makulatura, szkło i plastik. W 
najbliŜszym czasie planowane jest rozszerzenie programu selektywnej zbiórki odpadów o tak zwany 
system workowy, skierowany do indywidualnych gospodarstw domowych. 
 
EMPEGEK Spółka z o.o. zajmuje się w 90% wywozem odpadów komunalnych zarówno z zasobów 
mieszkaniowych jak i z zakładów produkcyjnych. Posiada tabor samochodowy niezbędny do 
wykonania zleceń z terenu Sierpca, a takŜe świadczenia usług poza terenem miasta. 
 
Przewiduje się modyfikację pojemników na odpady. Dotyczyć ona będzie jedynie zmian materiału tj. 
przejścia z blachy na tworzywa sztuczne przy zachowaniu dotychczasowego systemu opróŜniania 
pojemników. 
Zmiany zbiorników 110 l. dotyczyć będą poprawy ich trwałości i moŜliwości i utrzymania ich w 
czystości, natomiast zmiany w eksploatacji kontenerów dotyczyć będą poprawy estetyki i trwałości 
obecnie uŜytkowanych typów. 
 
Do zadań samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami naleŜy równieŜ: 
usuwanie odpadów z ulic, placów i dróg publicznych oraz terenów nieruchomości, 
które wywoŜone są na teren wysypiska, inicjowanie i organizowanie selektywnej zbiórki odpadów w 
celu ich wykorzystania. 
 
 
System zagospodarowania odpadów 
 
Część sierpeckich zakładów prowadzi własną segregację odpadów i odzyskane w jej trakcie surowce 
zagospodarowuje we własnym zakresie. Są to: 
- Kasztelan Browar Sierpc S.A. które sprzedają do huty stłuczkę szklaną i złom metalowy. Odpady 
poprodukcyjne takie jak muto i pyły są sprzedawane rolnikom jako pasza dla zwierząt. 
- Cargill (Polska) Spółka z o.o. odstawia do skupu surowców wtórnych makulaturę. Odpady uŜyteczne 
(z czyszczenia maszyn, zmiotki pasze zamoknięte) sprzedawane są pracownikom. 
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska odpady w postaci serwatki zagospodarowane są w 100%, 
sprzedaje się ją rolnikom jako karmę dla trzody chlewnej. 
-   Wylęgarnia Drobiu SADROB niewyklute jaja przerabiane są na pasze. 
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych odpadem poprodukcyjnym z wytwórni mas bitumicznych są pyły. 
Część z nich wykorzystywana jest z powrotem do produkcji mas bitumicznych, a pozostałość 
wywoŜona jest na wysypisko odpadów 
-   Zakład Energetyczny takŜe prowadzi gospodarkę odpadami. Posiada certyfikat ISO 14001 dot. 
Zarządzania środowiskiem, który to normalizuje postępowanie z odpadami. Złom metalowy 
składowany jest w odpowiednich pomieszczeniach. Odpady niebezpieczne: oleje samochodowe i 
transformatorowe oraz zuŜyte świetlówki (zawierają rtęć) składowane są w specjalnie do tego 
przystosowanych pojemnikach i przekazywane do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się utylizacją 
odpadów niebezpiecznych 
- Ciepłownia Sierpc Spółka z o. o. składuje ŜuŜel w miejscu do tego wyznaczonym o utwardzonym 
podłoŜu. Na bieŜąco jest sprzedawany instytucjom i osobom fizycznym do utwardzania dróg i produkcji 
pustaków ŜuŜlowych. 
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- SP ZOZ sprzęt jednorazowego uŜytku jak igły, strzykawki, wenflony spalane są w spalarni Szpitala 
Wojewódzkiego w Płocku. Odpady pokonsumpcyjne Ŝywności są składowane w pojemnikach i 
odbierane przez prywatnego odbiorcę. 
Zakład Gospodarki Komunalnej jako zarządca składowiska odpadów prowadzi na jego terenie odzysk 
surowców wtórnych. Ze strumienia odpadów komunalnych segregowane są ręcznie takie odpady jak 
PET, tworzywa sztuczne, folia, makulatura. Pozyskane surowce są belowane i odsprzedawane. Coraz 
większa ilość odzyskiwanych surowców świadczy o konieczności wyposaŜenia składowiska w linię do 
segregacji odpadów, co pozwoli zmniejszyć znacznie ilość odpadów unieszkodliwianych przez 
składowanie. W związku z tym w roku 2005 opracowana zostanie dokumentacja techniczna na 
modernizację składowiska odpadów. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na koniec 2005 roku. 
Odpady komunalne pochodzenia organicznego są kompostowane przez indywidualnych właścicieli 
gospodarstw rolnych. 
Miasto przekazało 50 sztuk kompostowników instytucjom podległym tj. przedszkolom, Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu, szkołom podstawowym, 
średnim oraz osobom prywatnym. Do kompostowników zbierane są wyłącznie odpady organiczne 
(skoszona trawa, zeschłe liście, suche kwiaty, resztki pokarmu). Kompostownik ma kształt stoŜka 
składającego się z trzech części, które ułatwiają zdjęcie kompostownika z utworzonej pryzmy 
kompostowej. Z odpadów organicznych składowanych odpadów organicznych w kompostownikach 
uzyskuje się kompost, który wykorzystuje się do ekologicznego uŜyźniania gleb. 
Mieszkańcy miasta posiadają moŜliwość prowadzenia selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Na 
terenie miasta funkcjonuje punkt skupu makulatury, opakowań szklanych i złomu. Działające na 
terenie zakłady produkcyjne wykorzystują odpady poprodukcyjne poprzez ich przetwarzanie czy 
sprzedawanie do punktów skupu surowców wtórnych. 
Działalność powinna być kontynuowana. 
 
4.3. Zaopatrzenie i pobór wody 
 
Sieci wodociągowe 
 
Aktualnie zwodociągowane jest ok. 99% Miasta Sierpca. W pozostałej części w najbliŜszych latach 
planuje się wykonanie sieci wodociągowej. Część zakładów produkcyjnych pobiera wodę z 
wybudowanych na własnym terenie studni głębinowych. 
Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi: 
- magistralnej - 0,800 km 
- rozdzielczej sieci wodociągowej- 68,5 km 
- przyłączy wodociągowych - 41,9 km 
- ilość przyłączy wodociągowych do budynków - 2379 szt. 
- zdroje uliczne - 38 szt. 
Według danych udostępnionych przez firmę EMPEGEK ilość dostarczonej wody odbiorcom w roku 
2005 wynosiła 766,20 tyś. m3 w tym: 
- gospodarstwom domowym 547,9 tyś. m3 

- woda pobrana ze zdroi ulicznych 4,0 tyś m3 

Woda na terenach, gdzie nie ma sieci wodociągowej pobierana jest ze studni przydomowych. 

         WYKAZ STUDNI GŁĘBINOWYCH NA TERENIE MIASTA SIERPCA 

Lp. Właściciel, u Ŝytkownik głęboko ść 
[m] 

wydajno ść 
maX [m 3/h] 

1. Spółka EMPEGEK Nr 1 a 57 60 
2. Spółka EMPEGEK Nr 2a 61 107 
3. Spółka EMPEGEK Nr 4 70 90 
4. Spółka EMPEGEK Nr 5 118 145 
5. Spółka EMPEGEK Nr 6 70 95 
6. Spółka EMPEGEK Nr 7 112 150 
7. Spółka EMPEGEK Nr 8 114 150 
8. Braci Tułodzieckich - Osiedlowa 72 59 
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9. Narutowicza 13-17 87 50 
10. Jana Pawła II 30 87 50 
11. BROWAR Nr 2 81 86 
12. BROWAR Nr 3 110 80 
13. BROWAR Nr 4 132 210 
14. BROWAR Nr 5 116 215 
16. OSMNMa 40 30 
17. OSMNr2 41 70 
18. OSM NR 3 42 70 
19. SP ZOZ (studnia awaryjna) 71 56 
20. PPHU MARTER 64             10,1 

Ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej) 
 
Miasto Sierpc zaopatrywane jest w wodę z ujęć wgłębnych z pokładów czwartorzędowych. Sierpc 
zaopatruje się w wodę z siedmiu studni wierconych o łącznej wydajności 400 m3 /dobę. Dobowa 
wydajność stacji ujęć i uzdatniania wody w zakresie jej ujmowania wynosi 9600 m3  natomiast w 
zakresie jej uzdatniania 5400 m 3  /dobę   a maksymalne dzienne zapotrzebowanie nie przekracza 
3 000 m3. 
 
 
Ilość zasobów wód podziemnych na terenie ujęcia wodociągowego z formacji czwartorzędowych: 
- ilość zasobów rozpoznanych  (kategoria „C”)  - Q = 600 m3/h 
      depresja  - S =   18,5 m  w tym: 
- zatwierdzone zasoby wodne w wysokości eksploatacyjnej (kategoria „B”) Q = 400 m 3/h 

depresja S =   18,5 m 
 
Spółka EMPEGEK, która prowadzi działalność z zakresu dostarczania wody, odbioru i oczyszczania 
posiada zatwierdzoną zewnętrzną pośrednią strefę ochronną ujęć wód, w której obowiązują 
obostrzenia w zakresie gospodarki gruntami. Prowadzone badania laboratoryjne wody surowej 
wykazały ponadnormatywne ilości manganu i Ŝelaza, od 0,7 do 1,9 mg/ dm3 Fe. Pod względem 
bakteriologicznym woda surowa nie budzi zastrzeŜeń. 
 
 
Urządzenia słuŜące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody 
 
Woda podlega procesom uzdatniania- w zakresie redukcji Ŝelaza i manganu. Dobowa zdolność 
uzdatniania wody surowej pod względem manganu i Ŝelaza w stopniu gwarantującym spełnienie 
R.M.Z. z dnia 19.11.2002 roku Dz. U nr 203 poz. 1718 wynosi 5400 m3/h. 
Ilość odŜelaziaczy     - 7 szt. 
Zbiornik wody uzdatnionej  o pojemności 500 m3  - 2 szt. 

4.4.Gospodarka energetyczna 
 
Elektroenergetyka 
 
Teren całego miasta objęty jest zasilaniem energetycznym, oraz posiada oświetlenie uliczne. 
 
Miasto planuje poprawę standardów świadczonych usług, modernizację sieci elektroenergetycznej 
poprzez: 
- wymianę przewodów na większy przekrój w linii głównej, 
- wymiana przełączy na izolowane, stosowanie zabezpieczeń wzdłuŜnych na obwodach niskiego 

napięcia, 
- osiągnięcie niezawodności ruchowej systemu, 
- wyposaŜenie głównych ciągów sieciowych w łączniki sterowane drogą radiową. 
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Budowa nowych węzłów elektroenergetycznych 15/0,4 KV oraz linii SN 15 KV dla terenów 
rozwojowych. Opracowanie projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną. 
 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
 
Obecnie w obrębie miasta nie wykorzystuje się odnawialnych źródeł energii jednak na terenie 
wysypiska komunalnego w Rachocinie działa prywatna Mała Elektrownia Biogazowa. 
 
Poprawa jakości powietrza 
 
Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego mogą być substancje stałe lub gazowe. Niektóre z 
nich, wprowadzane do atmosfery nawet w niewielkich ilościach mogą niekorzystnie wpływać na 
zdrowie człowieka, klimat, przyrodę oraz powodować szkody w środowisku. 
O stanie czystości powietrza atmosferycznego decyduje zawartość róŜnorodnych substancji, których 
koncentracja jest wyŜsza niŜ w warunkach naturalnych. StęŜenie zanieczyszczeń kształtuje się pod 
wpływem emisji i warunków rozprzestrzeniania się substancji po wylocie z emitora. 

Ciepłownia Sierpc jest emitorem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 1994 roku Ciepłownię 
Miejską rozbudowano o trzeci kocioł typu WR-10. W chwili obecnej składa się ona juŜ z 3 kotłów typu 
WR-10, na których zamontowane są potrójne urządzenia odpylające spaliny. Odpylacze pracują w 
układzie szeregowym i składają się z następujących urządzeń: 
- multicyklon osiowy wstępny o małym kącie zawirowania do redukcji pyłów cięŜkich; 
- multicyklon osiowy o duŜym kącie zawirowania do redukcji pyłów średnio cięŜkich; 
- bateria cyklonów (16 sztuk o średnicy 600 mm kaŜdy) do redukcji pyłów lekkich; 
Urządzenia te dają skuteczność odpylania 92% niezaleŜnie od szybkości przepływu spalin, gdyŜ ich 
parametry są tak dobrane, Ŝe nawzajem się uzupełniają. Wszystkie kotły mają instalację suchego 
odsiarczania spalin, która uruchamia się gdy rośnie zawartość tlenków siarki w spalinach. Instalacja ta 
powoduje pozbawienie gazów wylotowych w 93% pyłów, 40% związków siarki, 20% związków azotu. 
Ogólnie skuteczność tej metody dochodzi do 40%. Ciepłownia posiada aktualnie decyzję wydaną 
przez Urząd Wojewódzki w Płocku Wydział Ochrony Środowiska o dopuszczalnej emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. 
Budynki wielomieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej (odbiorca 

52% produkcji ciepła) oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (odbiorca 9% produkcji ciepła) 

podłączone są do Ciepłowni. 

Do Ciepłowni Miejskiej podłączona jest większość instytucji szkół i przedszkoli zlokalizowanych w 
centralnej i południowej części Sierpca. JednakŜe zdecydowana większość sierpeckich zakładów 
przemysłowych posiada własne kotłownie, emitując przy tym znaczne ilości zanieczyszczeń do 
atmosfery. 
 

Nazwa 
przedsiębiorstwa Własna kotłownia Rodzaj paliwa 

Posiadają aktualną decyzje 
określającą dopuszczalną emisję 
zanieczyszczeń do atmosfery 
wydaną przez Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu 
Wojewódzkiego w Płocku 

Kasztelan Browar 
Sierpc S.A. tak gazowo-olejowe tak 

Cargill (Polska) 
Spółka z o.o. 

nie ogrzewanie 
miejskie 
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EMPEGEK Spółka 
zo.o. 

tak węgiel kamienny Nie ma konieczności uzyskiwania 
takiej decyzji 

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej tak węgiel kamienny brak danych 

P.P.H.U. i T. 
MARTER 

tak węgiel kamienny brak danych 

Przedsiebiorstwo 
Robót Drogowych tak węgiel kamienny tak 

PPKS tak węgiel kamienny brak danych 
OSM tak brak danych tak 

SP ZOZ tak 

 (gazowa) Szpital 
podłączony jest do 
Ciepłowni 
Miejskiej 
natomiast 
istniejąca 
kotłownia słuŜy do 
wytworzenia pary 
technologicznej w 
pralni szpitalnej. 
Kotłownia opalana 
jest gazem 

tak 

PHU 
„HOLLYWOOD” tak gazowo-olejowe tak 

Zakład Przemysłu 
Cukierniczego 
WIEPOL 
 

nie ogrzewanie 
miejskie 

 

OLEWNIK – Zakłady 
Przetwórstwa 
Mięsnego 
 

tak olejowe brak danych 

GMN TECHMET 
sp.jawna 
 

tak olejowo - węglowe brak danych 

SKRAWMET 
 

brak lokalnej kotłowni   

MELBUD -  
 tak olejowe brak danych 

BUDEXPOL sp.z.o.o 
  ogrzewanie 

elektryczne  

BUDOMEX 
 

Nie ogrzewanie 
miejskie 

 

BUDMAT – 
Hurtownia 
Materiałów 
Budowlanych 
 

tak olejowe brak danych 

BUDWAL – 
Hurtownia 
Materiałów 
Budowlanych 

tak węglowe brak danych 
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EWTEX 
 

nie ogrzewanie 
miejskie 

 

MELTON 
 tak olejowe brak danych 

Okręgowa 
Spółdzielnia. 
Mleczarska 

tak gazowo-olejowe brak danych 

Spółdzielnia. Usług 
Rolniczych tak węglowe brak danych 

 
Oprócz omawianych wyŜej źródeł emisji istotną rolę w zanieczyszczaniu powietrza na terenie miasta 
odgrywają paleniska domowe (niskie emitory) zarówno kotłownie jak i piece kaflowe. 
 
Przy charakteryzowaniu źródeł emisji występujących na terenie miasta naleŜy wspomnieć o emisji z 
pojazdów mechanicznych - zanieczyszczenia komunikacyjne Spaliny samochodowe oddziaływują 
bezpośrednio na otoczenie i w decydujący sposób wpływają na czystość powietrza. 
 
Ciepłownictwo 
 
Długość magistrali cieplnej wynosi – 1800 m 
Długość sieci cieplnej wynosi – 15 km 
Moc kotłowni – 34,8 MW – 3 kotły po 11,6 MW, kotłownia opalana miałem węglowym 
Ilość odbiorców indywidualnych – 149 
Ilość budynków wielorodzinnych podłączonych do sieci miejskiej – 95 
Zakłady pracy podłączone do sieci miejskiej – 8 
Ciepłownia Sierpc wymaga bieŜących inwestycji, które nieznacznie polepszą jej sprawność. 
 
Ponadto właściciele budynków indywidualnych mają po opracowaniu indywidualnych projektów 
technicznych moŜliwość włączenia się do sieci cieplnej. PowyŜsze działania spowodują sukcesywną 
likwidację lokalnych kotłowni. Działania te przyczynią się do poprawy stanu atmosfery, podwyŜszania 
standardów obsługi. Poza tym naleŜy instalować urządzenia oczyszczające na emitorach kotłowni, 
kontynuować automatyzację węzłów cieplnych, termoizolację budynków. 
 
 
Gazyfikacja. 
 
Miasto Sierpc posiada opracowaną „Koncepcję programową gazyfikacji siecią gazową średniego 
ciśnienia Miasta Sierpca" oraz projekt techniczny na doprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia 
dostarczającego gaz ze stacji redukcyjno - pomiarowej na teren Browaru w Sierpcu. 
 
Sieć gazowa znajduje się w ulicach: Okulickiego, Kruczkowskiego, Mickiewicza, Skłodowskiej, 
Nałkowskiej, Baczyńskiego, Hallera, Prusa, Bobrowa, śeromskiego, Benedyktyńska, Górna, Pogórna, 
Kasztelańska, Kilińskiego, Bema, Reymonta, E. Plater, Saperska, Czwartaków, Artyleryjska, Ułańska, 
Pułaskiego, Jagiełły, Księcia Witolda, K. Wielkiego, Warneńczyka, Zawiszy Czarnego, Stefana 
Batorego, Królewska, Długosza, Kołłątaja, Dąbrowskiego, Moniuszki, Tuwima, Karłowicza, 
Krasińskiego, Norwida, Słowackiego, Szpitalna, Wyspiańskiego, Płocka, Świętokrzyska, Matejki, 
Solskiego, Paderewskiego. 
 
Jednym z nadrzędnych celów Miasta Sierpca jest budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia na 
terenach zabudowy jednorodzinnej, budowa sieci gazociągowej w starej części miasta, celem 
wykorzystania tego paliwa w systemach grzewczych, rozbudowa sieci gazowej ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów nie objętych siecią miejską cieplną. 
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Zaopatrzenie w gaz przyczyni się do poprawy stanu czystości powietrza, zrównania standardu obsługi, 
stworzenia pełnej dostępności do sieci gazowej. 
 
 
 
4.5. System komunikacji 
 
Na system komunikacyjny drogowy składają się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
 
Przez teren Sierpca przebiegają następujące drogi: 

• krajowa (o nawierzchni asfaltowej): 
- Kościuszki 

 
• wojewódzkie (wszystkie o nawierzchni asfaltowej): 

- Płocka 
- Piastowska 
- Plac Kardynała Wyszyńskiego 
- Jana Kilińskiego 
- 11-go Listopada 
- Bartosza Głowackiego 
- Rypińska 
 

• powiatowe (wszystkie o nawierzchni asfaltowej): 
- Walerego Wróblewskiego 

 - Wojska Polskiego 
 - Stefana śeromskiego 
 - Konstytucji 3-go Maja 
 - Stanisława Staszica (od ul. Dworcowej w stronę zachodnią) 
 - Dworcowa 
 - Romualda Traugutta 
 - Świętokrzyska 
  

• drogi gminne, zarządzane przez gminę miasto Sierpc mają łączną długość ponad 55 
kilometrów, a ich łączna powierzchnia zajmuje ponad 515 tysięcy metrów kw. wg poniŜszego 
wykazu: 
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L .p D łu g o ść  [m b ]
1 A rm ii K ra jow e j 64 0 16 492 A
2 A rty le ry jsk a 13 3 15 75 A
3 B a czyńsk ieg o  K rzysz to fa  K a m ila  19 5 23 20 A
4 27 8 15 57 A
5 B e m a  Jó ze fa 57 7 51 08 A
6 B isku pa  F lo r ian a 13 2 17 62 A
7 B ron ie w sk ie go  W ła dysła w a 25 2 20 77 A
8 B rac i T u łodz ieck ich 65 2 86 95 A
9 40 1 34 60 A

10 C z w artakó w 13 3 15 96 A
11 20 0 19 82 A
12 F re d ry  A le ksan d ra 20 0 6 00 A
13 14 7 13 45 A
14 15 6 30 92 A
15 33 0 49 50 A
16 Ja na  P aw ła  II 85 1 13 292 A
17 21 6 ,6 15 23 A
18 10 6 4 24 A
19 K a sz tan ow a 11 7 15 55 A
20 K le be rga  F ra nc isz ka 4 8 4 88 A
21 K o cha now sk ieg o  Ja na 14 7 19 89 A
22 11 6 13 98 A
23 K ruczk ow sk ie go  Le on a 12 9 13 11 A
24 K sięc ia  W ac ław a 12 4 13 50 A
25 17 5 17 85 A
26 24 8 35 06 A
27 M ate jk i J an a  15 9 8 36 ,5 A
28 M ick ie w icza  A da m a 227 5 30 547 A
29 M iko ła jczy ka  S tan is ław a 17 9 20 90 A
30 N a łkow sk ie j Z o f i i 20 2 21 46 A
31 N a ru tow ic za  G ab rie la 253 8 20 727 A
32 O ku lic k ieg o  L eo po ld a 33 2 62 38 A
33 6 4 6 04 ,5 A
34 P a derew sk iego  Ig na ceg o 45 0 42 00 A
35 24 3 20 45 A
36 P la c  F ryd e ryka  C ho p in a 74 1 12 760 A
37 P la te r E m ili i 42 8 60 68 A
38 64 7 38 13 A
39 P o w stańców 50 0 26 90 A
40 6 0 2 10 A
41 72 5 14 195 A
42 P u ła sk ie go  K az im ie rza 88 0 12 800 A
43 R e ja  M iko ła ja 16 9 15 54 A
44 R e ym on ta  W ład ysław a 90 8 14 010 A
45 13 3 15 96 A
46 S ie nk ie w icza  H en ryk a 40 8 52 21 A
47 S k ło dow sk ie j C u rie  M arii 16 5 14 17 A
48 14 0 4 20 A
49 S łow ack ie go  Ju liusza 71 0 92 56 A
50 S ta sz ica  S ta n is ła w a 287 0 31 814 A
51 S u cha rsk ie go  H en ry ka 47 4 59 22 A
52 Św ię teg o  W aw rzyńca 16 5 15 36 A
53 67 8 86 95 A
54 36 0 31 33 A
55 20 1 24 03 A
56 W iosn y  Lu dó w 61 3 66 43 A
57 W itosa  W ince n te go 29 2 69 74 A
58 23 3 50 26 A
59 22 3 14 77 A

T argo w a

U L IC E  B ĘDĄC E  W  Z A R Z ĄD Z IE  M IA S T A  S IE R P C A

P a rko w a  

W ysp iańsk iego  S ta n is ła w a

P rzem ysło w a
P o z iom ko w a

P o lna  

O sied low a  

U łańska

F arna

W spó lna

S łon ecz na

S a perska

K w ia tow a  

N a zw a  u lic y P o w ie rzc h n ia  [m 2 ]

Ja ra cza  S te fan a

T ysiąc lec ia

G a łczyńsk ie go  K on stan te go  Ilde fo nsa
G ro ta  R ow ec k ieg o  S te fa na
In sta la to ró w

Jaśm ino w a

K sięc ia  W ito lda

K ró lew ska

D ro g i o  n a w ie rz ch n i b itu m ic zn e j (A )

B row arna

B a to rego  S te fa na
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L .p D łu g o ś ć  [ m b ]

1 1 0 0 4 2 4 G   
2 1 5 0 7 0 8 G
3 A r m i i  L u d o w e j 1 0 1 0 4 0 9 1 G
4 2 8 9 9 6 5 G
5 B ia ło b ło c k a 1 6 0 0 4 8 0 0 G
6 1 1 5 0 9 2 0 0 G
7 6 7 0 3 4 5 5 G
8 B o ja n o w s k a 2 6 3 0 8 2 7 4 G
9 B o r k o w s k a  8 5 7 3 2 8 3 G

1 0 C h r o b r e g o  W ła d y s ła w a 1 6 0 4 8 0 G
1 1 9 4 7 5 2 G
1 2 1 0 6 9 3 2 G
1 3 1 0 3 8 2 4 G
1 4 1 6 0 1 3 2 9 G
1 5 5 4 6 2 4 5 7 G
1 6 2 1 4 8 3 3 G
1 7 2 2 4 1 4 6 0 G
1 8 2 5 0 1 0 0 0 G
1 9 2 5 0 1 0 0 0 G
2 0 7 0 2 8 0 G
2 1 K a r ło w ic z a  M ie c z y s ła w a 1 2 7 7 5 9 G
2 2 8 1 5 5 7 G
2 3 7 1 5 6 1 7 8 G
2 4 1 6 8 1 1 0 9 G
2 5 K o łłą t a ja  H u g o 8 1 4 2 9 G
2 6 3 1 5 1 1 0 3 G
2 7 1 2 2 5 8 4 G
2 8 2 2 4 1 2 2 4 G
2 9 2 2 0 2 6 4 0 G
3 0 L ip o w a 1 3 1 2 8 7 0 G
3 1 9 4 7 5 2 G
3 2 5 1 2 2 5 5 1 G
3 3 3 4 5 1 5 5 3 G
3 4 1 2 0 6 0 0 G
3 5 7 2 9 7 2 9 1 G
3 6 3 3 5 1 6 7 5 G
3 7 9 9 5 2 1 2 9 8 G
3 8 6 4 3 8 4 G
3 9 7 8 3 9 7 G
4 0 8 8 5 7 9 G
4 1 5 4 3 1 9 8 0 0 G
4 2 9 7 7 4 4 2 9 G
4 3 2 5 0 1 0 0 0 G
4 4 1 1 6 7 9 0 G
4 5 6 3 0 3 1 5 0 G
4 6 8 5 3 6 0 G
4 7 S e m p o ło w s k ie j  S te f a n i i 7 7 2 4 8 6 3 G
4 8 4 0 0 1 5 1 8 G
4 9 5 0 0 8 7 3 G
5 0 S o b ie s k ie g o  J a n a  I I I - g o 1 9 5 1 9 2 4 G
5 1 S o ls k ie g o  L u d w ik a 1 3 1 0 4 5 6 4 G
5 2 1 5 6 1 9 1 9 G
5 3 2 6 0 1 3 0 0 G
5 4 1 9 0 9 5 0 G
5 5 1 6 5 0 5 6 3 0 G
5 6 1 3 2 7 9 4 G
5 7 1 5 4 1 9 5 6 G
5 8 3 0 0 2 7 9 2 G
5 9 2 1 0 8 4 0 G

B o b r o w a

C ic h a
D ą b r o w s k ie g o  J a r o s ła w a

D łu g o s z a  J a n a
F a r n a
F r e d r y  A le k s a n d r a

D o b r a

G ó r n a

P o w i e r z c h n i a  [ m 2 ]N a z w a  u l i c y

J a s n a
K a l in o w a

H e r m a n a

B e m a

D r o g i  o  n a w ie r z c h n i  g r u n t o w e j  ( G )

A n d e r s a  W ła d y s ła w a
A k a c jo w a

B a ta l io n ó w  C h ło p s k ic h

K r a s iń s k ie g o  Z y g m u n ta
K r ó lo w e j  J a d w ig i

K a s z te la ń s k a
K o le jo w a  
K o n o p n ic k ie j

K r a s ic k ie g o  I g n a c e g o

L e ś n a

Ł a g o d n a
Ł ą k o w a

M a l in o w a
Ł o k ie t k a

M ie s z k a  I - g o

M i ło b ę d z k a
M o n iu s z k i  S t a n is ła w a

M i ła

P o g o d n a
P o n ia to w s k ie g o  J ó z e f a
P o w s ta ń c ó w

N o r w id a  K a m i la
O g r o d o w a
P iu łs u d s k ie g o  J ó z e f a
P o d g ó r n a

Ś c ie g ie n n e g o  P io t r a
T u w im a  J u l ia n a

S ie ls k a

S ik o r s k ie g o  W ła d y s ła w a
S m o ln a  

S p o k o jn a
S p a c e r o w a
S o s n o w a

W ie j s k a
W ło ś c ia ń s k a
Z a c h o d n ia
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Ogółem długość dróg w Sierpcu wynosi ok. 56 km. 

 
Jednym z waŜniejszych problemów warunkujących rozwój Sierpca jest niewątpliwie uwolnienie miasta 
od cięŜkiego ruchu tranzytowego prowadzonego niektórymi, nieprzystosowanymi do tych funkcji 
ulicami. 
Zakłada się, Ŝe w sukcesywnym procesie przekształceń podstawowego układu drogowo -ulicznego 
ruch ten przekładany będzie na przewidziany w tym celu układ dróg i ulic głównych, przebiegających 
po obrzeŜach terenów zainwestowania miejskiego i o odpowiednich parametrach w klasie GP i G, 
wpisany w sieć istniejących i projektowanych w tej części regionu dróg krajowych oraz wojewódzkich. 
Układ ten tworzą: 
1.Ulica Kościuszki -ulica główna ruchu przyspieszonego klasy GP/G/1/4 przebiegająca w ciągu drogi 
krajowej Nr 10 relacji Szczecin –Toruń -Płońsk. Docelowo po wybudowaniu południowego obejścia 
miasta moŜliwa będzie zmiana jej klasyfikacji na ulicę główną G 1/4. 2. Południowe obejście miasta w 
ciągu drogi krajowej Nr 10. Trasa tego obejścia stanowi jednocześnie wariant przebiegu drogi 
ekspresowej S-10 w rejonie Miasta Sierpca. 
3. Wschodnie obejście miasta w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 relacji Sierpc - Lelice - Bielsk 
(Płock). Przebiega ono od miejscowości Susk przez Gorzewo w gminie Sierpc, następnie przez obszar 
miasta po jego wschodniej i północnej stronie do drogi wojewódzkiej Nr 541relacji Sierpc- BieŜuń - 
śuromin. 
4. Ulica Rypińska - ulica główna klasy G 1/2 - przebiegająca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 relacji 
Sierpc - Rypin, odcinek istniejący od skrzyŜowania z ulicą Kościuszki do północno - zachodniej granicy 
miasta powinien mieć połączenie z ulicami Swiętokrzyską-Traugutta i dalej do drogi wojewódzkiej Nr 
560. W tym celu konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie drogi łączącej ulicę Traugutta (na 
przedłuŜeniu ulicy Okulickiego) z ulicą Kościuszki (na wysokości cmentarza) wraz z przeprawą przez 
Sierpienicę; 
 
 

1 2 1 3 2 3 0 5 T
2 8 8 2 1 0 5 5 9 T
3 8 4 5 2 7 T
4 4 9 7 3 2 2 0 T
5 6 4 6 0 4 , 5 T
6 6 9 4 7 4 T
7 1 2 5 4 0 0 T
8 2 6 2 1 7 5 0 T

2 . 1 9 6 1 9 . 8 3 9 , 5

K o p e r n i k a  M ik o ła ja
S e m p o ło w s k ie j  S t e f a n i i

S U M A

D r o g i  o  n a w i e r z c h n i  z  t r y l i n k i  ( T )

J a g i e ł ły  W ła d y s ła w a
B e n e d y k t y ń s k a

ś w i r k i  i  W i g u r y

O s i e d l o w a
O k r z e i
K r ó t k a

1 8 3 1 0 0 3 K
2 9 5 4 7 0 K
3 1 8 1 1 8 1 5 K
4 3 4 2 4 0 9 8 K
5 2 0 8 2 2 6 5 K
6 6 2 , 5 5 9 0 K
7 2 9 5 1 9 2 2 K
8 2 1 2 2 1 1 9 K

1 . 4 7 8 , 5 1 4 . 2 8 2

K r ó l e w s k a

D o b r z a ń s k ie g o  H e n r y k a  
H a l l e r a  J ó z e f a
K a z i m i e r z a  W ie l k i e g o

W a r n e ń c z y k a  W ła d y s ła w a

D r o g i  o  n a w i e r z c h n i  z  k o s t k i  p o l b r u k  ( K )

S U M A

S z p i t a ln a

P r u s a  B o l e s ła w a
M a t e j k i  J a n a

1 9 0 3 1 5 M O N
9 0 3 1 5

O g ó łe m  d łu g ość : 5 6 .3 6 1 ,1  k m
O g ó łe m  p o w ie rz c h n ia :5 1 9 .9 4 7 ,5  m 2

P o z io m k o w a
D ro g i o  n a w ie rz c h n i z  p ły t  ty p u  "M O N "

S U M A
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PrzełoŜenie tras ruchu tranzytowego na tak zaprojektowany i realizowany zewnętrzny system dróg ulic 
głównych i głównych ruchu przyspieszonego, umoŜliwiać będzie kształtowanie rozwoju struktury 
funkcjonalno -przestrzennej miasta w oparciu o podstawowy układ komunikacyjny. 
 
 

5. Lokalna infrastruktura społeczna i komunalna 
 

5.1.Sytuacja demograficzna 
 
Rozwój demograficzny miasta jest wynikiem zmian w ruchu naturalnym (urodzenia – zgony) i w ruchu 
wędrówkowym (napływ – odpływ) ludności 
 
Wielkość populacji 
 
PoniŜsza tabela przedstawia zmiany ogólnej liczby mieszkańców w mieście od roku 1998 do 31 marca 
2006 oraz zmiany przyrostu naturalnego 

 

Rok 
Stan 

ludno ści 
Przyrost 
naturalny 

stan na koniec 
31.XII.1998 19956 -7 

stan na koniec 
31.XII.1999 19962 4 

stan na koniec 
31.XII.2000 19904 16 

stan na koniec 
31.XII.2001 19812 -18 

stan na koniec 
31.XII.2002 19693 2 

stan na koniec 
31.XII.2003 19582 -16 

stan na koniec 
31.XII.2004 19455 -29 

stan na koniec 
31.XII.2005 19423 -14 

• Podstawa: dane Urzędu Miejskiego w Sierpcu  
 
 
Gęstość zaludnienia w mieście Sierpc wynosi 1044 osób /1km2. ZauwaŜalny spadek demograficzny 
jest prawdopodobnie skutkiem niskiego poziomu migracji i przyrostu zaludnienia. 
 
Przekształcenia strukturalne i przekształcenia liczby ludności doprowadzą do następujących zjawisk 
demograficznych rzutujących na zagospodarowanie przestrzenne: 

� wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym, 
� wzrost liczby pracujących, 
� niewielki spadek dzieci i młodzieŜy. 

 
Zjawiska te wywołają: 

� spadek zapotrzebowania na urządzenia oświaty stopnia podstawowego, 
� wzrost zapotrzebowania na obiekty ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
� wzrost zapotrzebowania na nowe miejsca pracy. 
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Struktura wiekowa 
 
PoniŜsza tabela przedstawia populację gminy w rozbiciu na ekonomiczne grupy wiekowe. 
 

W wieku 
Rok przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 
1998 5257 12030 2570 
1999 5093 12127 2603 
2000 4861 12349 2614 
2001 4658 12487 2619 
2002 4309 12857 2512 
2003 4136 12938 2509 
2004 3848 13016 2591 
2005 4115 12758 2550 

*Podstawa: dane Urzędu Miejskiego w  Sierpca i GUS 
 
 
 

5.2.Poziom wykształcenia i jego specyfika 
 
Statystyki dotyczące poziomu wykształcenia, jakie są prowadzone przez powiat przedstawione zostały 
w rozdziale „6.3. Poziom bezrobocia”. Innych danych, statystyk powiat nie posiada. 
 
 
5.3. Poziom bezrobocia 
 
Liczba osób zatrudnionych w latach 1998 – 2005 
 
Rok Liczba zatrudnionych 

ogółem Liczba zatrudnionych kobiet Osoby w wieku 
produkcyjnym 

1998 5674 2837 12030 
1999 5266 2718 12127 
2000 4423 2382 12349 
2001 4516 2619 12487 
2002 4500 2503 12857 
2003 4561 2420 12938 
2004 4921 2596 13016 
2005 4988 2659 12758 

*Podstawa: dane GUS i Urzędu Miejskiego w Sierpcu 
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Liczba bezrobotnych w Sierpcu z podziałem na wiek i wykształcenie na 30.06.2006 r.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Podstawa: dane Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu 
 
Ogółem na dzień 30.06.2006 r. jest w Sierpcu 1902 bezrobotnych. 
Największe bezrobocie występuje w przedziale wiekowym 25- 34 lata i dotyczy absolwentów szkół 
wyŜszych  i ludzi młodych, którzy nie podjęli jeszcze Ŝadnej pracy. 
Występuje następująca prawidłowość: im niŜsze wykształcenie – tym większy odsetek osób 
bezrobotnych. 
 
Czas pozostawania bez pracy z uwzględnieniem wieku bezrobotnych na 30.06.2006 r.: 
 

Wiek do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-cy 6-12 m-cy 12-24 m-ce pow. 24 m-cy 

18-24 44 72 72 78 59 37 

25-34 29 42 92 109 84 162 

35-44 16 23 83 55 71 173 

45-54 18 25 79 62 58 240 

55-59 6 4 10 14 10 53 

60-64 0 2 0 2 1 9 

*Podstawa: dane Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu 
 
Charakterystyczną cechą bezrobocia na obszarze miasta jest długi okres pozostawania bez pracy 
osób młodych, a proces dopasowania się do nowych wymagań rynku pracy jest powolny. Do 
negatywnych zjawisk moŜna równieŜ zaliczyć rosnącą liczbę osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 
 
Pośrednictwem pracy zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu. 
 
 

Wyszczególnienie 

Liczba 
bezrobotnych 
ogółem 

Liczba 
bezrobotnych 
kobiet 

18-24 362 
 
157 

25-34 518 323 
35-44 421 252 
45-54 490 262 
55-59 97 27 

Wiek 

60-64 lat 14  - 
wyŜsze 111 82 
polic. i śr. 
zawodowe 

501 280 
śr. ogólnokształ. 141 96 
zasadnicze 
zawodowe 568 283 

Wykształceni
e 

gimnazjalne i 
poniŜej 580 281 
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5.4. Ochrona zdrowia 
 
Na terenie miasta funkcjonują m.in: 

� Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - ul. Słowackiego 32 
� Przychodnia Rejonowa będąca w strukturach SPZZOZ- ul. Słowackiego 16 
� NZOZ Profil-Med - ul. Piastowska 30 
� NZOZ Pielęgniarska Spółka Cywilna Zdrowie w Sierpcu - ul Narutowicza 1 
� N.Z.O.Z „Medicar” - ul.Narutowicza 21c 
� Zespół Lekarzy Specjalistów w Sierpcu - ul. Braci Tułodzieckich 5 
� NZOZ Centrum Rehabilitacji Leczniczej „Fiz-Med.” - ul. Narutowicza 17 
� Grupowa Praktyka Pielęg-niarek „Zdrowa Szkoła” - ul. Płocka 38a 

 
W Sierpcu funkcjonuje równieŜ Pogotowie Ratunkowe oraz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej. 
 
W celu poprawy niedostatecznej bazy lecznictwa otwartego naleŜy: 
- zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów, 
- udostępnić niewykorzystane lokale na nowe placówki małych, niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, 
 
5.5. Edukacja i sport 
 
Szkoły i przedszkola 
 
Na terenie Miasta Sierpca znajduje się 12 obiektów oświatowych, są  to: 
 

• SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 im. Armii Krajowej przy ul. Płockiej 38. 
Szkoła posiada sale gimnastyczne, stołówkę, bibliotekę, świetlicę, harcówkę, salę informatyczną, 
nowoczesną pełnowymiarową halę sportową wraz z zespołem dydaktycznym. Na hali moŜna grać w 
piłkę ręczną, siatkową (boisko główne plus 2 boczne), koszykówkę, tenisa ziemnego. WyposaŜona jest 
w dwie sale gimnastyczne, ścianę wspinaczkową z wysięgnikiem, drąŜek gimnastyczny przyścienny. 

 
• SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 8. 

Szkoła posiada sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe w tym pracownię komputerową z dostępem do 
internetu, dwie sale gimnastyczne wraz z zapleczami, harcówkę. W szkole działa świetlica 
zapewniająca opiekę dzieciom klas młodszych, stołówka, biblioteka. 
 

• I PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA i GIMNAZJUM przy ul. Dworcowej 
Szkoła swoją działalność rozpoczęła 1 września 1998 roku, ale jest juŜ stałym elementem sierpeckiego 
szkolnictwa 

 
• GIMNAZJUM MIEJSKIE im. Mikołaja Kopernika przy ul. Braci Tułodzieckich 2. 

Baza szkoły to dwa budynki dydaktyczne, w których mieszczą się: klasopracownie, sala gimnastyczna, 
siłownia, biblioteka z czytelnią, 2 sale informatyczne, stołówka, świetlica. Istotną potrzebą szkoły jest 
nowa sala gimnastyczna - jedna nie wystarcza na potrzeby szkoły, do której uczęszcza cała młodzieŜ 
z miasta. 
 

• I PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA i GIMNAZJUM przy ul. Dworcowej 5b 
• LEONIUM Gimnazjum i Liceum im. Biskupa Leona Wetmańskiego 
• SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY przy ul. Armii Krajowej 1. 
• ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin przy ul. Armii Krajowej 10. 
• ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2 przy ul. Wiosny Ludów 7 
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Henryka Sucharskiego przy ul. H. Sucharskiego 2.  
• CENTRUM  DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO  przy ul. Piastowskiej 37 
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• Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Armii Krajowej 10 
• WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY SGGW przy ul. Sucharskiego 2.   
• WYśSZA SZKOŁA SPOŁECZNO - EKONOMICZNA w Warszawie, Zamiejscowa Sala 

Wykładowa w Sierpcu z siedzibą: Zespół Szkół Zawodowych nr 2  przy ul. Wiosny Ludów 7.  
• PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SIERPCU im. MARCINA KAMIŃSKIEGO, 

działająca na bazie istniejącej filii PSM I i II ST. im. K.Szymanowskiego w Płocku. 
  
 
Na terenie miasta funkcjonują cztery przedszkola: 

• Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Kwiatowa 4, 
• Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Narutowicza 9, 
• Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Piastowska 33, 
• Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Kwiatowa 4, 

 
 
Liczba uczniów w poszczególnych szkołach miejskich 
 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 – 574 uczniów 
• Szkoła Podstawowa Nr 3 – 794 uczniów 
• Gimnazjum Miejskie – 879 uczniów 

Źródło: Urząd Miejski w Sierpcu 

Biblioteki 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej przy ul. Płockiej 30. Istnieje od marca 1945 roku 
jako pierwsza biblioteka publiczna w dziejach miasta. Zbiory udostępnia w następujących agendach: 
WypoŜyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia, Oddział dla Dzieci, WypoŜyczalnia Zbiorów Specjalnych, Filia 
nr 2  
Posiada w swych zbiorach: 
- ponad 87000 woluminów ksiąŜek z literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieŜy 
oraz literatury naukowej, popularno-naukowej i fachowej z róŜnych dziedzin wiedzy; 
- 60 bieŜących tytułów gazet i czasopism oraz roczniki archiwalne; 
- ponad 4800 jednostek zbiorów specjalnych; 
- publikacje o zasięgu lokalnym i regionalnym. 
Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych rodzajów zbiorów oraz usług bibliotecznych 
określa Regulamin, którego znajomość obowiązuje uŜytkowników Biblioteki. 
Prowadzi oŜywioną działalność popularyzującą ksiąŜkę i czytelnictwo oraz twórczość literacką i 
plastyczną młodzieŜy i dorosłych (spotkania autorskie, promocje ksiąŜek, odczyty, wystawy, konkursy).  
� WypoŜyczalnia dla Dorosłych - posiada księgozbiór liczący 47000 woluminów. WypoŜycza ksiąŜki 

do domu na okres 1 miesiąca. W uzasadnionych przypadkach na prośbę czytelnika okres ten 
moŜe być przedłuŜony. Z wypoŜyczalni mogą korzystać czytelnicy w wieku od 16 lat. Agenda ta 
posiada bogaty dział literatury pięknej polskiej i obcej, uzupełniany na bieŜąco nowościami 
wydawniczymi. Dział literatury popularno-naukowej obejmuje publikacje z zakresu: nauki 
społeczne, nauki matematyczno-przyrodnicze, nauki stosowane, sztuka, rozrywka, sport, 
literaturoznawstwo, nauki geograficzne i historyczne.  

� Czytelnia dla Dorosłych: wyposaŜona jest w podstawowy księgozbiór informacyjny i naukowy w 
ilości ponad 8900 woluminów. Są to m.in. encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki, 
informatory, roczniki statystyczna. Swoim czytelnikom oferuje 54 tytuły czasopism o zróŜnicowanej 
tematyce. Gromadzi i udostępnia liczny księgozbiór regionalny. Dysponuje dwoma stanowiskami 
komputerowymi z dostępem do Internetu. Czytelnia udostępnia swe zbiory na miejscu.  

� Oddział dla Dzieci i MłodzieŜy: do lat 15 dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 18 tysięcy 
woluminów z zakresu literatury pięknej dla dzieci i literatury popularno-naukowej. Posiada komplet 
lektur niezbędnych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych.  

� WypoŜyczalnia zbiorów specjalnych: w swych zbiorach posiada ponad 4800 jednostek zbiorów 
audiowizualnych. NaleŜą do nich nagrania ksiąŜki mówionej dla osób niewidomych i słabo 



    PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 

DLA MIASTA SIERPCA 

na lata 2005 – 2006 oraz 2007 – 2013 

 
 

 24 

widzących (wypoŜyczane są do domu), adaptacje filmowe lektur szkolnych na kasetach video, 
płyty z nagraniami muzycznymi i literackimi.  

� Oddział dla Dzieci: księgozbiór Oddziału to ponad 17900 woluminów ksiąŜek. Jest to literatura 
piękna z uwzględnieniem lektur szkolnych, literatura popularno-naukowa oraz czasopisma 
dziecięce. Podręczny księgozbiór biblioteki zawiera słowniki, encyklopedie oraz informatory. 
Oddział dysponuje stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu.  

� Filia nr 2, ul. Narutowicza: księgozbiór Filii liczy ponad 13400 woluminów literatury. Stanowi go 
wybór ksiąŜek z literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieŜy oraz literatury 
popularnonaukowej. KsiąŜki wypoŜycza się do domu i na miejscu w czytelni.  

 
Obiekty sportowe 

Bazę sportową miasta stanowią: 
- stadion z boiskiem do piłki noŜnej i bieŜnią oraz boiskiem treningowym, 
- siłownie, sale gimnastyczne i boiska naleŜące do szkół, 
- pełnowymiarowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 
- pełnowymiarowa hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym 
- kryta pływalnia z basenami duŜym i małym (gejzery, bicze wodne). W skład kompleksu sportowego 

wchodzi takŜe siłownia, sauna, solarium, pokoje hotelowe. Pozwala to na organizowanie zawodów 
sportowych, atrakcyjnych obozów sportowych do 23 miejsc noclegowych i konferencji 
szkoleniowych. Sala wykładowa jest na 22 miejsca z moŜliwością korzystania z TV, video, rzutnika, 
ekranu. 

 
śycie sportowe Sierpca tworzą m.in: 
 

• Miejski Klub Sportowy "Kasztelan"  
• Ludowy Klub Sportowy "GRYF" –  
• Międzyszkolny Klub Sportowy "MAZUR" 
• Ognisko TKKF "KUBUŚ"  
• Klub Sportowy "TAEKYON" 
• Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.  
• Fitness Klub „Step”  
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Mosty 
 
Na terenie Sierpca istnieją trzy mosty wykonane z betonu zbrojonego. Zlokalizowane są przy ul. 
świrki i Wigury, ul. Wojska Polskiego oraz ul. 11-go Listopada. Ich stan techniczny w skali od 0 
do5 moŜna ocenić na 4,16 
 
Przewozy pasaŜerów 
 
W mieście istnieje Placówka Terenowa  Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku 
S.A., która obsługuje autobusowe połączenia lokalne i dalekobieŜne. 
Na terenie miasta istnieje równieŜ węzeł kolejowy (Warszawa – Toruń - Brodnica - Płock). 
Pociągi osobowe kursują na trasie Sierpc-Toruń. Od 1.06.2006 r.  wznowiono komunikację na 
trasie Sierpc – Nasielsk, na której kursują autobusy szynowe.  
 
 
5.6. Infrastruktura komunikacji elektronicznej 
 
Posiadamy pełne usługi telefoniczne, włącznie z telefonią komórkową Plus GSM, Era GSM, 
ORANGE. Telefony działają w sieci międzynarodowej, mamy automatyczne połączenia z całym 
światem. 
 
Sierpc posiada automatyczną centralę telefoniczną. Miasto zamierza osiągnąć stan TP S.A. 35 
tel/100M, poprzez rozbudowę i ewolucję sieci telefonicznej (wzrost udziału sieci światłowodowej), 
rozbudowę centrali telefonicznej i sieci telekomunikacyjnej. 
 
 

5.7. Gospodarka mieszkaniowa 
 

Największym podmiotem administrującym lokalami mieszkalnymi jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu. W zasobach tej spółdzielni mieszka 60% sierpczan. 2680 
mieszkań spółdzielczych zlokalizowanych jest w sześćdziesięciu 4-piętrowych budynkach 
wielomieszkaniowych. Ostatnio SML-W nie buduje mieszkań chociaŜ w mieście istnieją 
uzbrojone grunty pod budownictwo wielorodzinne. Następną grupą są budynki wchodzące w 
skład mieszkaniowego zasobu miasta (budynki komunalne).Ponadto cztery budynki wybudowane 
przez firmę "Budexpol", przy czym dwa w ramach budownictwa własnościowego, a dwa w 
ramach spółdzielni mieszkaniowej "Komfort". Razem stanowi to 85 mieszkań. 
 
Prywatne domy jednorodzinne to zasób około 2 300 budynków. 
 
Szansę na poprawę stanu mieszkalnictwa w Sierpcu stwarza istniejące od 14.01.2000 roku (data 
wpisu do rejestru handlowego) Towarzystwo Budownictwa Społecznego. TBS to samodzielny, 
posiadający osobowość prawną podmiot gospodarczy, którego specyfika działania polega na 
budowie, nabywaniu oraz eksploatacji mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach, 
pokrywających wszystkie koszty eksploatacji i remontów oraz spłatę wraz z odsetkami kredytu 
wykorzystanego na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. Dla miast i gmin 
TBS jest bardzo uŜytecznym narzędziem realizacji ich ustawowego obowiązku, jakim jest 
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej. Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego pozwala na przyśpieszenie przy tych samych nakładach, zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych ludności oraz na aktywne kształtowanie struktury zamieszkania, np. po przez 
odzyskiwanie dotychczas zasiedlonych mieszkań komunalnych, których lokatorzy przenoszą się 
do mieszkań TBS- owakich o wyŜszym standardzie niŜ komunalne. 
TBS na terenie Miasta Sierpca posiada w swoim zarządzie 3 budynki wielorodzinne łącznie 90 
lokali mieszkalnych oraz realizuje budowę kolejnego budynku o 22 lokalach mieszkalnych. 
Zakończenie budowy i oddanie do uŜytku zaplanowane jest na koniec października 2006 roku. W 
kolejnych latach  planowana jest budowa kolejnych obiektów. 
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Mieszkaniowy zasób miasta stanowią lokale komunalne (stan na dzień 31.08.2004) to 546 lokali 
o łącznej powierzchni 21 785 m2: 
- 162 lokale w 29 budynkach gminy, których powierzchnia wynosi  5.374 m2 

- 384 lokali w 38 budynkach, w których znajdują się wspólnoty mieszkaniowe, których 
powierzchnia wynosi 16.155m2 

- 90 lokali w budynkach TBS 
- 1 lokal w budynku Przedszkola nr.4 o pow. 42m2 

- 6 lokali dzierŜawionych od PKP o pow. 214m2 

 
Nieruchomo ści w zale Ŝności od roku budowy, 

w których znajduj ą się lokale komunalne przedstawia poni Ŝsze zestawienie 
 

Rok budowy Ilość budynków Ilość lokali 
Do 1920 17 76 

Od 1921 - 1945 10 56 
Od 1946 - 1970 22 239 
Od 1971 - 1990 16 161 
Od 1990 - 2001 2 14 

 
 
Prognozuje się utrzymanie stanu ilościowego zasobu mieszkaniowego na zbliŜonym do 
dotychczasowego poziomu. 
 
W ogólnej liczbie 546 lokali mieszkalnych gminy jest jeden lokal socjalny. Ponadto 109 lokali 
spełnia kryteria lokali socjalnych. 
 

Zestawienie budynków według ich stanu technicznego 
 

Ocena stanu technicznego 
budynków Ilość budynków 

Ilość 
mieszka ń 

Bardzo dobry 2 30 
Średni 59 487 

Zły 3 14 
Do rozbiórki 3 15 

 
PowyŜsze dane informują jednoznacznie o nie zadawalającym stanie technicznym w 
budownictwie mieszkalnym miasta. Lokale mieszkalne o średnim stanie technicznym stanowią 89 
% całej gospodarki mieszkaniowej. Mieszkania o bardzo dobrym stanie technicznym to zaledwie 
5,5 % ogółu mieszkań w Sierpcu, natomiast 2,7 % lokali mieszkalnych nadaje się juŜ tylko do 
rozbiórki. 

 
W celu zmniejszenia kosztów operacyjnych utrzymania mieszkaniowych zasobów komunalnych 
realizuje się politykę wyłączania z eksploatacji budynków o najgorszym stanie technicznym.  
Środki finansowe pozyskane ze sprzedaŜy gruntów (działki po rozebranych budynkach) winny 
być przeznaczone na budowę budynku komunalnego, bądź zakup nowych mieszkań. 

 

• Analiza potrzeb i plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego 
budynków i lokali na lata 2004 – 2006 

Podstawę określenia potrzeb remontowych i modernizacyjnych stanowią przeglądy techniczne 
budynków wykonywane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 
Ze względu na ograniczone środki finansowe oszacowuje się najpilniejsze potrzeby. Realne 
potrzeby i koszty, jakie naleŜałoby ponieść, aby zahamować degradację zasobu mieszkaniowego 
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są znacznie wyŜsze. W związku z polityką wyłączania z eksploatacji mieszkań o najniŜszym 
standardzie w roku  2005 planuje się wyłączenie budynków przy ulicach: 
- Farna 9 - 1 lokal 
- Wojska Polskiego 4a - 2 lokale 
 
W latach następnych planuje się wyłączanie budynków z eksploatacji, zgodnie z przyjętym 
„Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 - 2006”. 
Kontynuacja tej polityki wymagać będzie pozyskiwania nowych lokali mieszkalnych 
czyli zwiększenia środków. 
Z drugiej strony bieŜące nakłady na remonty budynków wystarczają jedynie na dokonywanie 
niezbędnych napraw i modernizacji. Ze względu na to, iŜ w ostatnim okresie mienie komunalne 
uległo znacznemu zdekapitalizowaniu, konieczne jest zwiększenie środków na te cele. 
Najpilniejsze prace to remonty kapitalne budynków, wymiana pokryć dachowych i stolarki 
okiennej. 

Istnieje konieczność wykonania termomodernizacji budynków co pozwoli zmniejszyć koszty ich 
utrzymania. 
W związku z powyŜszym planuje się opracowanie programu „Rewitalizacji zasobu 
mieszkaniowego miasta”, który skonkretyzuje zadania i wskaŜe źródła finansowania planowanych 
inwestycji w tym zakresie. 
 

• Zamierzenia inwestycyjne: 
1. Budowa mieszkań komunalnych: 
       - budynek komunalny – 24 mieszkania 
       - budynek socjalny – 20 mieszkań 
2. Budowa mieszkań w ramach TBS. 
3. Dalsze stwarzanie dogodnych warunków do budownictwa wielorodzinnego. 
4. Wspieranie budowy infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod budownictwo 
jednorodzinne. 
5. Dokonywanie remontów kapitalnych i modernizacji budynków w ramach gromadzonych 

środków na kontach funduszy remontowych. 

5.8. Własno ść nieruchomo ści 
 
Miasto Sierpc w granicach administracyjnych to obszar o pow. 1860 ha, w tym 1301 ha uŜytków 
rolnych, 56 ha lasów i gruntów leśnych oraz 471 ha gruntów pozostałych (zabudowanych i 
zurbanizowanych). 
 
Gminny zasób nieruchomości wynosi 165,8 ha, grunty przekazane w uŜytkowanie wieczyste to 
94,5 ha, w tym 30,6 ha pod budownictwo mieszkaniowe. Spółdzielnie mieszkaniowe posiadają w 
uŜytkowaniu wieczystym 23 ha gruntów. Jednostki komunalne, tj. przedszkola, szkoły, „MKS 
Kasztelan”, Miejska Biblioteka Publiczna, Dom Kultury, Urząd Miejski zajmują łącznie 6,8 ha. 
 
Gmina Miasto Sierpc wydzierŜawia obecnie 32,4 ha gruntów pod uprawy rolne, pozostałe 
dzierŜawy to 3 ha. 
 
W gminnym zasobie nieruchomości 36,6 ha stanowią drogi o uregulowanym stanie prawnym. 
 
13 ha w gminnym zasobie nieruchomości stanowią grunty mogące słuŜyć pod budownictwo 
wielorodzinne. Miasto Sierpc jest właścicielem 62% tych gruntów, pozostała część, tj. 38% 
stanowią grunty Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej oraz osób fizycznych. 
 
5.9. Świadczenia pomocy społecznej 
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W mieście wsparcie o charakterze socjalnym realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w 
strukturach którego funkcjonują równieŜ Dzienny Dom Pomocy oraz Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze. 
Dzienny Dom Pomocy skupia ok. 60 osób – emerytów, rencistów, osób samotnych, 
wymagających zaspokojenia potrzeby kontaktu z innymi ludźmi, aktywizacji społecznej. Jest to 
jedna z form wspierania osób w wieku poprodukcyjnym, których w naszej społeczności lokalnej 
sukcesywnie przybywa. 
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, do którego uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych 
wychowawczo, dotkniętych problemami społecznymi, wielodzietnych, ubogich, którym bardzo 
często brak środków finansowych do właściwego funkcjonowania. W czasie pobytu w Świetlicy 
dzieci mogą skorzystać z jednego posiłku, mogą rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i 
sprawności. Zajęcia organizowane są poprzez róŜnorodne formy, zarówno prace z jednostkami, 
jak i z grupą. 

Pomoc finansowa z pomocy społecznej przyznawana jest z następujących powodów: 
 

Powód trudnej sytuacji rodzinnej Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach 

Ubóstwo 770 2658 
Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym  27 106 
           wielodzietność 2 16 
Bezrobocie 350 1084 
Niepełnosprawność 120 298 
Długotrwała lub cięŜka choroba 90 267 
Bezradność finansowego sprawach opieki, 
wychowania i prowadzenia gosp. 
domowego, w tym 

139 569 

             rodziny niepełne 104 348 
             rodziny wielodzietne 34 221 
Przemoc w rodzinie 76 213 
Alkoholizm 47 117 
Trudności w przystosowaniu do Ŝycia po 
zwolnieniu z zakładu karnego 

7 9 

*Podstawa: dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.04 r. 
 
Przedstawione dane wskazują, Ŝe najliczniejsze grupy wymagające wsparcia socjalnego to 
rodziny ubogie; bezrobotni, przewaŜnie długotrwale; rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych oraz osoby niepełnosprawne. W wielu rodzinach przyczyny ubóstwa są ściśle 
powiązane ze sobą i wynikają właśnie z braku pracy, niepełnosprawności czy bezradności. 
 
W mieście działają równieŜ: 
Świetlica środowiskowa przy parafii Św. Benedykta 
Punkt Konsultacyjny KARAN (katolickiego ruchu antynarkotycznego) 
Poradnia Prawno-Psychologiczna przy parafii Św. Benedykta 
 

Wykorzystanie środków finansowych ogółem: 
 

Zadania Plan Wykonanie  % 
Zadania zlecone gminie 958.000,00 958.000,00 100 
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 87.153,00 86.868,00 99,67 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29.316,00 28.526,00 97,30 
Zadania własne gminy: 
w tym 
- zasiłki celowe i w naturze 
- dotacja celowa na doŜywianie dzieci 
  w szkole 

676.000,00 
 

310.000,00 
66.00,00 

676.000,00 
 

310.000,00 
66.000,00 

100 
 

100 
100 
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*Podstawa: dane Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
 

Realizacja zada ń własnych gminy za rok 2005 
 

Rodzaj pomocy Nakłady Ilość osób 
Leki i leczenie 22 400 376 
śywność 166 080,00 900 
OdzieŜ 33 488,00 24 
Opał 44  160,00 360 
DoŜywianie dzieci w szkole 159 014,00 383 
Oplata energii elektr. 17 200,00 232 
Pogrzeb 4 200,00 4 
Art. Szkolne i podręczniki 2 480,00 24 
Świetlice szkolne, stołówki -  
szkoły podstawowe 
i gimnazja 

247 982,00 600 (około) 

Kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzieŜy 
szkolnej 

52390,00 1554 

*Podstawa: dane Urzędu Miasta 
 
Rzeczywista liczba korzystających z pomocy społecznej, bez względu na rodzaj i formę 
świadczenia oraz niezaleŜnie od źródeł finansowania, wynosi ponad 1600 rodzin. 
 
Wsparcia finansowego o charakterze strukturalnym (gospodarczym)  wymagają: 

• bezrobotni chcący podjąć działalność gospodarczą 
• mali przedsiębiorcy w zakresie wzrostu konkurencyjności na rynku usług poprzez 

inwestycje w środki trwałe 
 
Oprócz wsparcia finansowego mali przedsiębiorcy i bezrobotni chcący podjąć działalność 
gospodarczą wymagają wsparcia pozafinansowego w zakresie prawa i zagadnień 
ekonomicznych oraz moŜliwości wykorzystania środków strukturalnych Unii Europejskiej. 
 

5.10. Bezpiecze ństwo 
 
Nad przestrzeganiem porządku publicznego i bezpieczeństwem mieszkańców w Sierpcu czuwa 
Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu oraz StraŜ Miejska. 
 
Zadania z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej realizuje Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Sierpcu wspomagana przez jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu 
powiatu. 
 
Od najdawniejszych czasów bezpieczeństwo publiczne naleŜało do najwaŜniejszych problemów 
społecznych. Dzieje się tak dlatego, Ŝe spośród priorytetowych potrzeb człowieka – zaraz po 
potrzebie powietrza, wody i poŜywienia jest potrzeba bezpieczeństwa. 
Bezpieczeństwo jednoznacznie kojarzy się porządkiem, spokojem oraz zdolnością do 
zorganizowanego i szybkiego reagowania na zjawiska niepoŜądane. 
U coraz większej liczby ludzi narasta poczucie zagroŜenia i to zarówno z obawy przed 
przestępstwami o charakterze publicznym jak i lęki przed niebezpieczeństwem zagraŜającym 
nam osobiście, postępuje erozja wewnętrznego bezpieczeństwa. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, 
Ŝe chcąc naprawdę rozwiązać problem narastającej fali przemocy nie moŜemy w dalszym ciągu 
sięgać po te same zawodne metody. Przestępczości nie zdoła zatrzymać samodzielnie ani 
Policja, ani Ŝadna inna instytucja związana ze sferą bezpieczeństwa.  
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Nasze bezpieczeństwo zaleŜy od wspólnej polityki przeciwdziałania zagroŜeniom, do czego 
niezbędna  i konieczna jest mobilizacja całego potencjału społeczności lokalnej, skoordynowanie 
i zintegrowanie wielu oddzielnych, często chaotycznych działań w jeden spójny i zorganizowany 
front działań profilaktycznych. 
Tworzenie bezpiecznego miasta – powiatu jest przedsięwzięciem, którego nie da się zrealizować 
w krótkim czasie. Działania na rzecz bezpieczeństwa nie mogą mieć charakteru quasi 
autonomicznych systemów bezpieczeństwa, zlepkiem indywidualnych poczynań róŜnych 
podmiotów. Działania te powinny być procesem zorganizowanym, podporządkowanym 
określonemu programowi, poniewaŜ nie stać nas na marnotrawienie sił i środków na działania 
nieefektywne o niskiej skuteczności. 
Konieczna jest nie tylko konsekwencja i zdecydowanie, ale wdroŜenie nowego stylu 
postępowania, nowej strategii przeciwdziałania przemocy – zarządzania instrumentem. 

Rada Miasta nie posiada wystarczających instrumentów w celu samodzielnego przeciwdziałania 
niekorzystnej tendencji w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców, jednak w poczuciu 
odpowiedzialności za sytuację podjęła wysiłek organizacyjny i merytoryczny w celu poprawy 
istniejącego stanu bezpieczeństwa uchwalając PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI 
ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI DLA 
MIASTA SIERPCA. 

Program ma z załoŜenia charakter dynamiczny i będzie na bieŜąco oceniany oraz aktualizowany. 
Jest on pierwszym kompleksowym planem działań zmierzających do stopniowej poprawy 
poczucia i stanu bezpieczeństwa w mieście. 
Konstrukcja dokumentu jest oparta na podejściu „od ogółu do szczegółu”. Po podaniu 
najistotniejszych elementów diagnozy sytuacji, sformułowaniu załoŜeń i ogólnych celów, 
przedstawione są główne kierunki działania i czynności do wykonania. Program uzupełnia 
harmonogram jego realizacji. Zakłada się, iŜ współpracą w realizacji Programu zostaną w róŜnym 
stopniu zainteresowani wszyscy, którzy mogą przyczynić się do osiągnięcia lepszych efektów. 
Program nie rodzi bezpośrednich skutków finansowych, ale upowaŜnia Burmistrza i Radę Miasta 
do umieszczenia w przygotowywanych dla miasta Sierpca projektach dokumentów zadań 
wymienionych w Programie. Rada Miasta swoimi uchwałami określać będzie zakres działań 
programowych poprzez wybór konkretnych zadań do realizacji oraz przeznaczenie na nie 
środków finansowych. Zapewni to stałą kontrolę Rady nad wielowątkowym Programem. 

Programu niniejszego nie naleŜy traktować jako kolejnego przedsięwzięcia istniejącego obok lub 
zamiast innych programów profilaktycznych sprawdzonych w mieście Sierpcu. Jest on 
płaszczyzną współdziałania, na której wszelkie inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa mogą znaleźć 
wsparcie techniczne, organizacyjne i finansowe. 
Warunkiem skutecznej realizacji programu będzie jego znajomość i akceptacja przez 
mieszkańców, a szerokie włączenie się do jego realizacji społeczności lokalnej przyniesie 
oczekiwane efekty – będziemy Ŝyli bezpieczniej. 
 
1. Główne cele Programu: 
    1) poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 
    2) poprawa bezpieczeństwa w miejscach zagroŜonych, 
    3) aktywna forma działalności administracji samorządowej i podmiotów poza policyjnych  
        działających na terenie miasta Sierpca; 
    4) redukcja liczby przestępstw i zdarzeń kryminalnych, 
    5) redukcja obaw przed staniem się ofiarą przestępstwa, 
    6) inicjowanie działań mających na celu uświadomienie dzieciom i młodzieŜy istniejących  
        zagroŜeń oraz wyposaŜenie ich w wiedzę i umiejętności pozwalające na ograniczenie  
        niebezpiecznych zdarzeń i zachowań, 
    7) zapewnienie odpowiedniej koordynacji działań oraz dyscypliny wykonawstwa zadań, 
    8) moŜliwość elastycznego uwzględniania zmieniających się realiów poprzez   
        dostosowywanie doń elementów Programu, 
    9) uzyskanie społecznego poparcia i udziału mieszkańców w Programie. 
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2.   Cele pośrednie: 
1) uzyskanie pozytywnej postawy społeczeństwa dla inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa 

społecznego, 
2) budowa nowego wizerunku Policji, administracji samorządowej i zespolonych z nią 

inspekcji i straŜy oraz podmiotów poza policyjnych realizujących zadania związane z 
poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

3) zaangaŜowanie środków masowego przekazu w działania prewencyjne, 
4) wypracowywanie nowych procedur współdziałania w przypadkach zagroŜenia, 
5) komunikacja dwustronna między ww. słuŜbami. 

 
3. Główne zadania Programu: 
   1) podjęcie skutecznych działań restrykcyjno – represyjnych zmierzających do  
        ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciąŜliwych zagroŜeń, 
   2) stworzenie, realizacja i aktualizacja programu działań prewencyjnych,       
       edukacyjnych i prewencyjno – wychowawczych dla zapobiegania  zagroŜeniom. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROGRAMU 
1. Poziom koordynacyjny: 
    Komisja Bezpiecze ństwa Rady Miasta Sierpca,  
      -  Wydziały merytoryczne w strukturze Urzędu Miasta w Sierpcu 
      -  Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu. 
      -  Komendant StraŜy Miejskiej oraz działający w jego imieniu, wyznaczony straŜnik.  
 
2. Podmioty odpowiedzialne za realizacje zadań programowych: 
    1) zawodowe słuŜby porządkowe i ratunkowe (samorządowe i państwowe), 

2) miejskie jednostki organizacyjne 
    3) zarządy osiedlowe 
    4) środowiska lokalne: wspólnoty parafialne, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia 
    5) placówki oświatowe  
    6) lokalne mass media 
    7) Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa w Sierpcu 
    8) kościoły i związki wyznaniowe  
    9) osoby fizyczne. 
   
 3. Realizacja Programu odbywała się będzie zgodnie z opracowanym Harmonogramem.  
 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU: 

� środki przekazane na konkretny cel przez administrację rządową 
� środki przekazane na ten cel przez administrację samorządową 
� wpłaty firm ubezpieczeniowych 
� wpłaty sponsorów i osób fizycznych 
� wpłaty firm i instytucji reklamujących się za pośrednictwem programu 
� dochody z organizacji imprez kulturalnych i sportowych 

OCZEKIWANIA I  EFEKTY 
Poprzez mobilizację całego potencjału społeczności lokalnej, skoordynowanie i zintegrowanie 
wielu oddzielnych działań w jeden spójny front, w którym wszystkie podmioty zainteresowane 
bezpieczeństwem działają nie obok siebie, ale wspólnie i w sposób zorganizowany powinien 
nastąpić wzrost poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie. 
Oczekuje się, Ŝe nastąpi wzrost przepływu informacji o zagroŜeniach pomiędzy Policją, a innymi 
słuŜbami podległymi burmistrzowi miasta w ramach sprawnego funkcjonowania systemu 
współdziałania. W oparciu o posiadane informacje będą wdraŜane nowe koncepcje 
zapobiegania, nastąpi dopasowanie strategii zapobiegania do występujących zagroŜeń. 
Powinno to być efektem współdziałania międzyinstytucjonalnego w zakresie prowadzenia i 
analizowania danych. 
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Zapewni to efektywność organizacyjno – ekonomiczną stosowanych rozwiązań, co w połączeniu 
ze współdziałaniem społecznym powinno pozwolić na budowę strategii zgodnych z 
oczekiwaniami środowisk zagroŜonych i stworzenie swoistego lobby na rzecz bezpieczeństwa. 
 

W ramach programu Bezpieczne Miasto jest ujęty oddzielny program PATROLU SZKOLNEGO. 

ZADANIA PATROLU SZKOLNEGO 

Patrolu szkolnego funkcjonującego na terenie miasta Sierpca. Podstawowym zadaniem patrolu 
szkolnego jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy szkolnej na terenie 
miasta, a w szczególności: 

1. zapobieganie i eliminowanie zjawisk patologicznych występujących na terenie przyległym do 
placówek oświatowych, 

2. zapobieganie i eliminowanie zjawisk patologicznych występujących w miejscach gromadzenia 
się i przebywania dzieci i młodzieŜy:  
- obiekty sportowe ( hale gimnastyczna, basen miejski, stadion ) 
- kawiarenki internetowe 
- dworzec PKS, 
- parki miejskie,  
- puby,  
- inne miejsca. 

3. Przeprowadzanie interwencji na terenie placówek oświatowych, na  wyraźne zgłoszenie 
dyrektora placówki  

 

PowyŜsze zadania wynikające przede wszystkim z informacji udzielanych przez dyrekcje 
placówek oświatowych, danych Policji i StraŜy Miejskiej, są realizowane przez patrol poprzez:  

• przemieszczanie się pomiędzy szkołami  
• piesze patrolowanie rejonu bezpośrednio przyległego do szkół i oraz miejsc wskazanych 

w pkt 2 
• podejmowanie interwencji na wezwanie dyrekcji szkoły, 
• reagowanie na zdarzenia o charakterze chuligańskim: kradzieŜe, wymuszenia, rozboje, 
• reagowanie na zdarzenia związane z zaŜywaniem i handlem substancjami odurzającymi, 
• reagowanie na zdarzenia związane ze sprzedaŜą nieletnim i spoŜywaniem przez nich lub 

osoby dorosłe wyrobów alkoholowych, 
• reagowanie na zdarzenia związane ze sprzedaŜą nieletnim i uŜywaniem przez nich 

wyrobów tytoniowych, 
• reagowanie na uchylanie się dzieci od obowiązku szkolnego, 
• udzielania pomocy słuŜbom ochraniającym placówki oświatowe, 
• kontrola miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieŜy, 

 

PowyŜsze zadania dla patrolu są zadaniami stałymi, modyfikowanymi wraz z zmieniającą się 
sytuacją w obrębie miejsc objętych działaniem patrolu. 

Patrol działa w stałym dwuosobowym składzie (straŜnik, policjant lub dwóch straŜników), pełniąc 
słuŜbę w ośmiogodzinnym jedno lub dwuzmianowym systemie pracy oraz jest wykorzystywany 
do innych zadań wynikających z zakresu działania StraŜy Miejskiej i Policji w przypadkach braku 
innych słuŜb (patroli). 

Czas pracy patrolu winien uwzględniać jego obecność w terenie najpóźniej od godziny 7.30 (I 
zmiana) i 14.30 (II zmiana). 

Patrol dysponuje  

- oznakowanym pojazdem Policji lub StraŜy Miejskiej, 
- telefonem komórkowym do bezpośredniego kontaktu z placówkami oświatowymi,  
- środki łączności StraŜy Miejskiej i Policji,  
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- planem terenu działania z naniesionymi miejscami szczególnych zagroŜeń, 
- wykaz placówek oświatowych wraz z adresami i telefonami kontaktowymi. 

 

Nadzór w zakresie organizacji funkcjonowania patrolu szkolnego na terenie miasta pełni 
Naczelnik Sekcji Prewencji KPP, który jest odpowiedzialny za współpracę z  poszczególnymi 
podmiotami oraz za: 

- wystawienie w uzgodnionych terminach patrolu do słuŜby, 
- wyznaczenie zadań dla patrolu, 
- sprawowanie bieŜącego nadzoru nad przebiegiem słuŜby, 
- rozliczanie patroli z uzyskanych efektów, 
- nadzór w zakresie merytorycznym nad pracą patrolu  
- bieŜącą współpracę z Komendantem StraŜy Miejskiej kontrolę czasu pracy patrolu 

szkolnego, 
- kontrolę efektywności wykonywanych zadań przez patrol, 

 

W przypadku gdy słuŜbę pełni patrol złoŜony z straŜników miejskich nadzór nad pracą tego 
patrolu sprawuje Komendant StraŜy Miejskiej a wszelka dokumentacja sporządzana w czasie tej 
słuŜby jest przekazywana do KPP. 

Nadzór nad realizacją całości programu pełni  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w 
Sierpcu. 

6. Środowisko naturalne, uwarunkowania kulturowe i 
turystyka 

6.1. Środowisko przyrodnicze 
 
Krajobraz i powierzchnia ziemi 
 
Miasto Sierpc połoŜone jest na pograniczu dwóch regionów fizjograficznych - Wysoczyzny 
Dobrzyńskiej i Wysoczyzny Płockiej. PrzewaŜająca część powierzchni miasta zajmuje 
wysoczyznę polodowcową - dolinę rzeki Sierpienicy. W części zachodniej granice miasta 
obejmuje fragment doliny rzeki Skrwy Prawej. 
Dolina rzeki Sierpienicy charakteryzuje się wysokimi krawędziami, duŜymi spadkami 
przekraczającymi często 20%, przy czym w części zachodniej dolina jest znacznie szersza niŜ w 
części wschodniej. 
Pod względem geologicznym teren miasta połoŜony jest na południowo - zachodnim skraju 
Niecki Mazowieckiej. 

 
W obrębie miasta występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i trzeciorzędowy. 
Teren miasta odwodniony jest przez rzekę Sierpienicę uchodzącą do Skrwy Prawej. Wymienione 
rzeki charakteryzuje śnieŜno - deszczowy system zasilania. 
 
 
Wody powierzchniowe 

 
Rzeki płynące w obrębie Miasta Sierpca to Skrwa Prawa i Sierpienica. Sierpienica wraz z rzeką 
Wierzbicą stanowią 33% powierzchni zlewni Skrwy Prawej i w znacznym stopniu decydują o 
charakterze stosunków wodnych i zanieczyszczeniu wód Skrwy Prawej. 
 
Rzeka Sierpienica mająca źródła w okolicach Bielska prowadzi do granic Sierpca wody 
odpowiadające II klasie czystości. Miasto Sierpc stanowi główne źródło zanieczyszczenia, 
zarówno dla ujściowego odcinka rzeki Sierpienicy jak i znajdującej się w odległości 5 km rzeki 
Skrwy Prawej. 
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Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są zakłady odprowadzające ścieki 
oczyszczane we własnych oczyszczalniach do rzeki Sierpienicy tj. OSM i ścieki z kanalizacji 
deszczowej zrzucane bezpośrednio do rzeki. 
 
Pomimo ewidentnej poprawy stanu czystości wód Sierpienicy, konieczne są dalsze działania w 
tym zakresie gdyŜ wody rzeki są nadal pozaklasowe. NaleŜy rozbudowywać systemy 
kanalizacyjne i prowadzić kontrolę. 
Konieczna jest likwidacja punktowych oraz obszarowych źródeł zanieczyszczeń w zlewni rzeki. 
NaleŜy przeciwdziałać powszechnemu zjawisku nieszczelności zbiorników bezodpływowych i ich 
opróŜnianiu do gleby, lasów i cieków wodnych. 
 
 
Klimat 
 
Sierpc zlokalizowany jest w centrum Polski. Klimat  umiarkowany. Średnia roczna suma opadów 
wynosi około 500mm. Są to wartości naleŜące do najniŜszych w Polsce. PrzewaŜający kierunek 
wiatru zachodni i południowo - zachodni. Latem wzrasta udział wiatrów północno - zachodnich, 
zimą południowo - zachodnich. PrzewaŜają wiatry słabe w przedziale prędkości 2 m/s. Przeciętna 
ilość dni pogodnych w roku wynosi 50, natomiast dni pochmurnych 145. 
 
Ochrona akustyczna 
 
Eliminacja uciąŜliwości hałasowej jest jedną z przyczyn, dla których ruch tranzytowy powinien 
zostać wyprowadzony z centrum miasta w wyniku budowy obwodnicy. Poza tym na wybranych 
odcinkach tras sąsiadujących z zabudową mieszkaniową naleŜy montować ekrany 
dźwiękochłonne. NaleŜy takŜe docenić rolę biologicznych ekranów w postaci sadzenia wzdłuŜ 
ulic w zwarty sposób drzew oraz krzewów. 
 
Szata roślinna 
 
Strefę zieleni na terenie Miasta Sierpca stanowią: dolina rzeki Sierpienicy z jej naturalnym 
ukształtowaniem i zielenią łęgową tworzącą ciąg ekologiczny oraz system powiązań przyrodniczo 
- krajobrazowych miasta z obszarami pozamiejskimi. 
 
Tereny leśne występują w zachodniej i północno-zachodniej części miasta. W obrębie doliny rzeki 
Skrwy Prawej i dolnego odcinka rzeki Sierpienicy występują lasy z przewagą sosny zwyczajnej w 
drzewostanie z domieszką brzozy, olszy czarnej i robinii. 
 
Natomiast zieleń urządzoną stanowią parki miejskie: im. Solidarności - przy Pl. Chopina, przy ul. 
Wiosny Ludów i Płockiej, przy " Jeziorkach", im. Korczaka - przy zbiegu ulic Wiosny Ludów   i 
Braci Tułodzieckich,   przy ul. Wiosny Ludów i Braci Tułodzieckich. Ze względu na ubogą zieleń 
na terenach zurbanizowanych naleŜy w sposób szczególny chronić istniejący starodrzew parków. 
 
Planowane jest powiększenie powierzchni leśnej poprzez przeznaczenie gruntów o niskich 
klasach bonitacyjnych i nieuŜytków pod zalesienia. PoŜądane jest wprowadzenie nowych 
zalesień zwłaszcza na obrzeŜach istniejących kompleksów leśnych szczególnie w południowo-
wschodniej części miasta. 
 
Zwierzęta  
 
Na terenie miasta istnieją róŜnej wielkości gospodarstwa  rolne, w których hodowana są 
zwierzęta. Na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku, stwierdzono Ŝe w Sierpcu 
jest 334 gospodarstw rolnych, w tym: 

- od 1 do 5 ha - 249  
- od 5 do 10 ha - 60 
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- od 10-15 ha - 15 
- od 15-30 ha - 10 

Gospodarstwa rolne nastawione są głownie na produkcję rośliną oraz hodowlę trzody  chlewnej i 
bydła, drobnego inwentarza oraz pszczół. Mieszkający w Sierpcu rolnicy mają na terenach 
ościennych gmin kurniki i wylęgarnie drobiu. 
Na obrzeŜach miasta znajdują się nieliczne tereny zalesione, głownie w północno-zachodniej 
jego części. MoŜna tu spotkać zwierzynę dziko Ŝyjącą. 
Na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej moŜna  zobaczyć wiele róŜnych gatunków zwierząt, 
zarówno dziko Ŝyjących, jak i hodowlanych. Na pastwiskach spotykamy pasące się wrzosówki (są 
to małe długowełniste owce dostarczające doskonałego surowca na koŜuchy) i kozy. W 
zagrodzie z DzierząŜni hodowane jest stado drobiu złoŜone z róŜnych odmian kur, indyków, gęsi, 
kaczek i perliczek. Dla celów komercyjnych hodowane są pociągowe konie uszlachetnionej rasy, 
uŜywane do jazdy wierzchem i przejaŜdŜek wiejskimi środkami transportu po terenie parku 
etnograficznego.  
 
Uwarunkowania ochrony środowiska 
 
Statusem zespołu przyrodniczo - krajobrazowego winna objęta być: 
- dolina rzeki Sierpienicy na całym odcinku w granicach administracyjnych miasta do ujścia rzeki 
Skrwy wraz z przyległymi do niej terenami zielonymi. 
 
Ekologiczne cele rozwoju Miasta Sierpca polegają na: 
- ochronie obszaru chronionego krajobrazu „Przyrzecze Skrwy Prawej" w zachodniej części 
miasta, 
- ochronie zasobów wód, lasów i terenów zadrzewionych oraz przestrzeni otwartych przed 
urbanizacją, 
- dostosowaniu rozwoju gospodarczego do uwarunkowań przyrodniczych, 
- zahamowaniu procesów niszczących środowisko (likwidacja szamb i lokalnych kotłowni, 
likwidacja dzikich wysypisk), 
- uzupełnianiu nasadzeń drzew i krzewów oraz Ŝywopłotów przy ciągach ulicznych, wokół szkół, 
przedszkoli, budynków uŜyteczności publicznej i w parkach przy ulicach Wiosny Ludów, Płockiej, 
Chopina, 
- utrzymaniu i powiększaniu terenów aktywnych biologicznie, w tym poprzez zagospodarowanie 
doliny rzeki Sierpienicy na całym jej przebiegu, a szczególnie w strefie staromiejskiej. 
 
Strefa krajobrazu chronionego obejmuje: 
- istniejące parki miejskie i zespoły zieleni urządzonej, 
- tereny lasów, 
- wody otwarte do zachowania i projektowany zbiornik wodny w dolinie rzeki, Sierpienicy, 
- ogródki działkowe, 
- cmentarze. 
 
Pomniki przyrody 
 
Na terenie Miasta Sierpca do pomników przyrody zalicza się: 
1. Znajdująca się na terenie parku podworskiego przy ul. Staszica 

• aleja składająca się z 71 lip drobnolistnych o wysokości około 29 m. 
• buk pospolity odmiana purpurowa o wysokości 18 m. 

2. Znajdująca się w parku miejskim obok Sądu Rejonowego przy ul. Wiosny Ludów 
• topola o wysokości 28m 

 
Występujące na terenie miasta pomniki przyrody podlegają ochronie prawnej i pozostają pod 
kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Obowiązuje zakaz niszczenia i podejmowania 
działań mogących mieć niekorzystny wpływ na wyŜej wymieniony drzewostan oraz lokalizację 
wszelkich obiektów liniowych i kubaturowych w odległości bliŜej niŜ 15 m od pni drzew. 
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6.2. Kultura 
 
W mieście działają: 
 
� Dom Kultury przy ul. Piastowskiej 38. Jej głównym celem jest edukacja artystyczna dzieci, 

młodzieŜy i dorosłych z zakresu róŜnych form. Działają w nim zespoły oraz koła 
zainteresowań, do których naleŜą Teatr "Antrakt", Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka", 
Grupa break dance "Undertaker", Zespoły Tańca Nowoczesnego "Luuz", "Luuzik", Dziecięcy 
Zespół Taneczny, zespół muzyczny "Fake of libery", Chór "Kasztelanka", zespół wokalny 
"Sweet Voice". Odbywają się zajęcia plastyczne (malarstwo, rysunek, batik), rzeźbiarskie. W 
Domu Kultury istnieje Galeria, w której cyklicznie organizowane są wystawy głównie 
prezentujące bardzo róŜne techniki plastyczne: malarstwo, rzeźbę, haft artystyczny, rysunek, 
batik, ceramikę, fotografię, tkaninę artystyczną itp. Organizowane są równieŜ wystawy 
okolicznościowe. Galeria promuje takŜe twórczość artystów miejscowych, działających w 
Grupie Plastyków Dorosłych. Od  lat Dom Kultury zaprasza artystów z całej Polski i za 
granicy na Ogólnopolski Plener Plastyczny. Artyści utrwalają malownicze motywy pejzaŜu 
miasta, stare uliczki, zabytkowe kościoły, Skansen - Muzeum Wsi Mazowieckiej.  
Kwiecień- to miesiąc Dziecięcego Festiwalu Teatru, Piosenki, Tańca "Kwiecień-Plecień". 
Festiwal trwa 4 dni i jest świetną okazją do twórczych konfrontacji zespołów dziecięcych z 
całej niemal Polski. 
Pierwsze dni lipca - to święto tańca i folkloru za sprawa Międzynarodowego Festiwalu 
Folklorystycznego "Kasztelania". Festiwal od ponad dziesięciu lat gości zespoły ludowe z 
Polski i z zagranicy. MoŜemy pochwalić się obecnością w naszym mieście reprezentantów 
folkloru Gruzji, Tajwanu, Chin, Litwy, Meksyku, Chorwacji, Rosji, Włoch, Hiszpanii, Litwy, 
Ukrainy, Macedonii, Węgier, Grecji. 
Jesienią  odbywają się "Jesienne Spotkania z Muzyką MłodzieŜową”, które maja charakter 
konkursowy i skierowane są do młodej publiczności naszego miasta, regionu. 
Plener, "Kasztelania", "Kwiecień-Plecień" oraz Jesienne Spotkania z Muzyką MłodzieŜową - 
to imprezy cykliczne, które na stałe wpisały się do programu krajowych imprez artystycznych i 
w doskonały sposób promują naszą placówkę oraz miasto. 
Dom Kultury jest równieŜ organizatorem licznych konkursów recytatorskich, plastycznych (w 
tym konkursu "Kapliczki w Mazowieckim PejzaŜu”). Jest takŜe miejscem, do którego moŜna 
się wybrać na jarmarki sztuki, wieczory poezji, koncerty zespołów, solistów, kabarety, 
spektakle teatralne, kawiarniane spotkania z ciekawymi ludźmi. Galeria zaprasza, przy okazji 
organizowanych wystaw, na lekcje sztuki adresowane do dzieci i młodzieŜy sierpeckich i 
okolicznych szkół. Od kilku lat istnieje w Domu Kultury Pracownia Operatorsko-
Dziennikarska, w której młodzieŜ zgłębia tajniki dziennikarskiej profesji. Dom Kultury w 
Sierpcu jest miejscem niezwykle waŜnym na mapie kulturalnej naszego miasta i regionu 

 
• Muzeum Wsi Mazowieckiej. 

Skansen zajmuje powierzchnię 60,5 ha terenu połoŜonego w administracyjnych granicach 
Miasta Sierpca, nad rzeką Sierpienicą tuŜ przy jej ujściu do Skrwy. Pod względem 
fizjograficznym teren parku jest mocno urozmaicony. Północna jego część połoŜona jest w 
głębokiej, zalesionej dolinie Sierpienicy, do której prowadzą malownicze zjazdy. Część 
południowa to równina ciągnąca się ponad jarem rzecznym. 
Swoim zasięgiem Muzeum obejmuje region Mazowsza Północno-Zachodniego. Stałe 
ekspozycje architektury ludowej i wystroju wnętrz obejmują zagrody wchodzące w skład wsi 
rzędówki (z zabudową po jednej stronie drogi i układem pól z drugiej strony) oraz zespoły: 
karczemny i dworski. Na terenie parku dotychczas zgromadzono 78 obiektów, w tym 43 obiekty 
małej architektury: kapliczki przydroŜne, gołębniki, studnie, bróg, piwnice. 
 
 
 Zabudowa wiejska zlokalizowana została na powierzchni ok. 5 ha. Ok. 20 ha gruntów ornych 
przylegających do zagród podzielono na pola w układzie pasowym charakterystyczne dla 
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rzędówki. W skład ekspozycji wchodzi: 11 zagród chłopskich (budynki mieszkalne, stodoły, 
obory, spichrza, chlewy), karczma, kuźnia, olejarnia, wiatrak, kaplica. 9 zagród pochodzi z 
Mazowsza Płockiego, jedna z lewobrzeŜnej części Mazowsza Warszawskiego i jedna z regionu 
gąbińskiego. Zagrody są zróŜnicowane chronologicznie. Prezentują budownictwo ludowe z II 
poł. XIX w. oraz pierwszego ćwierćwiecza XX w. Obok zabudowań urządzone zostały ogródki 
warzywne i kwiatowe oraz sady owocowe. Prowadzone tu uprawy oraz hodowane zwierzęta 
(konie, owce, kozy, gęsi, kaczki, kury) uzupełniają wiejski krajobraz nadając mu naturalny 
wygląd. 
Wnętrza budynków są wyposaŜone stosownie do ich funkcji i miejsca pochodzenia. Dają takŜe 
obraz rozwarstwienia społeczno-ekonomicznego ludności wiejskiej, od lat międzywojennych do 
lat 50-tych XX w. Wystrój wnętrz związany jest z kalendarzem dorocznym. Od grudnia do 
końca lutego prezentowana jest wystawa “BoŜe Narodzenie na Mazowszu”, od kwietnia do 
czerwca zwiedzający mogą podziwiać wystawę “Wielkanoc na Mazowszu” a od połowy 
czerwca do końca listopada moŜna zobaczyć wystawę “Rok polski w tradycyjnych zajęciach”. 
Pozostała część parku została wykorzystana jako teren rekreacyjny dla zwiedzających. Na 
jednej polanie znajdują się: wita na 400 miejsc siedzących, budynek gospodarczy oraz 
zadaszone ognisko. MoŜna tu organizować wspaniałe pikniki dla zakładów pracy. Na drugiej - 
moŜna obejrzeć makietę z filmu “Ogniem i mieczem” – dwór w Rozłogach. W XVIII-wiecznej 
karczmie – “Pohulance” mieści się sklepik z wyrobami sztuki i rękodzieła ludowego oraz część 
gastronomiczna serwująca potrawy kuchni regionalnej m.in.: wiejski chleb ze smalcem, kluski 
kartoflane z twarogiem, pierogi, Ŝurek staropolski, zupa grzybowa na kwasie z kapusty, bigos. 
Dzięki takiemu zapleczu w skansenie mogą odbywać się duŜe imprezy plenerowe zarówno dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej jak i dla dorosłych tj. „Niedziela Palmowa w skansenie”, „Niedziela w 
skansenie”, „Gotowanie na polanie”, „Dzień Dziecka w skansenie”, „Miodobranie w skansenie” 
czy „śniwa w skansenie”. 
Na terenie skansenu realizowane były zdjęcia do wielu programów edukacyjnych, 
krajoznawczych i rozrywkowych oraz filmów m.in. „Gdziekolwiek jest, jeśli jest” Krzysztofa 
Zanussiego, „Szwadron” Juliusza Machulskiego, „Ogniem i mieczem” Jerzego Hoffmana, „Pan 
Tadeusz” Andrzeja Wajdy, „Przeprowadzki” Leszka Wosiewicza. 
Innym obiektem będącym w zarządzie Muzeum Wsi Mazowieckiej jest połoŜony w centrum 
miasta zabytkowy Ratusz. Jest to miejsce wystaw czasowych, zajęć z dziećmi i młodzieŜą 
szkolną, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz odczytów i prelekcji. W Ratuszu odbywają się 
wystawy czasowe, spotkania z ciekawymi ludźmi i spotkania obrzędowe tj. „Pokaz palm i 
pisanek wielkanocnych”, „Wieczory andrzejkowe”, „Warsztaty choinkowe” 

• Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sierpcu im. Marcina Kamińskiego,  jest 
organizatorem  Festiwalu Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia 
Regionu Warszawskiego, który odbywa się w Sierpcu na przełomie października i listopada. 

• Udział w Ŝyciu kulturalnym Sierpca bierze równieŜ Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Sierpcu, która 
istnieje nieprzerwanie od ponad 100 lat. Do czasu zorganizowania straŜy zawodowej (1980) 
była to jedyna straŜ poŜarna w mieście. 
Jej dumą jest 54-osobowa orkiestra dęta działająca od pierwszych lat istnienia straŜy i 
zdobywająca liczne nagrody i wyróŜnienia: 
- w latach 60 -70 prowadzona pod dyrekcją pana Józefa Mroczyńskiego zdobyła kilkakrotnie I 

miejsca na przeglądach b. województwa warszawskiego i II miejsce na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Orkiestr w 1978 roku. 

- od 1985 do dnia dzisiejszego prowadzona pod dyrekcją pana Michała Głowackiego nadal 
zajmuje wysokie miejsca, m.in.: 

 
 
� II miejsce na III śuromińskich Spotkaniach Orkiestr Dętych -2001 rok 
� laureat Rejonowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Płocku (II m) -2002 rok 
� laureat I Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Płocku -2002 rok 
� laureat II Rejonowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Płocku (II m) -2004 rok 
� laureat międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Rastede w Niemczech –2004 
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� I miejsce dla orkiestry za koncert na estradzie;  I miejsce za najlepsze wykonanie 
utworu kompozytora polskiego; I miejsce dla najlepszego dyrygenta podczas III 
Międzypowiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP w Gozdowie –2006  

� III miejsce dla orkiestry za koncert na estradzie podczas III Wojewódzkiego Przeglądu 
Orkiestr Dętych OSP  w Siedlcach. – 2006 

 
Orkiestra Dęta Ochotniczej StraŜy PoŜarnej uświetnia równieŜ cykliczne imprezy i festiwale na 
terenie całej Polski. 

• Zarząd Rejonowy w Sierpcu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów corocznie we 
wrześniu organizuje Przegląd Twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych. Impreza 
odbywa się od 1998 roku. PZERI w Sierpcu bardzo udanie wykorzystuje aktywność sierpczan 
w „trzecim” wieku. 

 
6.3. Turystyka 
 
Miasto Sierpc posiada obszary o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych: kompleks 
„Przyrzecze Skrwy Prawej" i „Doliny Sierpienicy", jak teŜ występujące w mieście unikatowe 
wartości kulturowe stwarzające moŜliwości dalszego rozwoju turystyki krajoznawczej tj.: 

• staromiejski zespół historyczny 
• największą atrakcję okolicy: Muzeum Wsi Mazowieckiej  - skansen -  połoŜone na 

otwartym powietrzu muzeum zabudowy wiejskiej z przełomu XIX i XX w.  Skansen 
zajmuje powierzchnię 60,5 ha. Północna jego część połoŜona jest w głębokiej, zalesionej 
dolinie rzeki Sierpienicy, do której prowadzą malownicze zjazdy. Część południowa to 
równina ciągnąca się ponad jarem rzecznym. Stałe ekspozycje architektury ludowej i 
wystroju wnętrz obejmują zagrody wchodzące w skład wsi rzędówki oraz zespoły: 
karczemny i dworski. Zagrody są zróŜnicowane chronologicznie. Prezentują budownictwo 
ludowe z II poł. XIX w. oraz pierwszego ćwierćwiecza XX w. Obok zabudowań urządzone 
zostały ogródki warzywne i kwiatowe, sady owocowe, prowadzone są tu uprawy oraz 
hodowane zwierzęta. Na terenie skansenu realizowane były zdjęcia do wielu programów 
edukacyjnych, krajoznawczych i rozrywkowych oraz filmów m.in. „Ogniem i mieczem” 
Jerzego Hoffmana i „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy. 

 

 
 
 
Dziedzictwo kulturowe Miasta Sierpca to: 
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� Kościół Farny pod wezwaniem Św. Wita, Modesta i Krescencji - znajdujący się pomiędzy 
ul. Farną i ul. Benedyktyńską, z barokowym ołtarzem głównym z pierwszej połowy XVIII 
wieku, z ornamentami rokokowymi. 

 
� Kościół pod wezwaniem św. Ducha znajdujący się u zbiegu ulicy śeromskiego i Placu 

Fryderyka Chopina, późnogotycki, zbudowany w drugiej połowie XV wieku, z częściowo 
zachowaną polichromią z 1519-1529 roku 

 
� Kościół św. Maksymiliana Kolbe - wspólnota wyznania ewangelicko-augsburskiego 

wybudowała w latach 1911-13 przy ul. Płockiej murowaną świątynię. Jest to budowla w styli 
neogotyckim. Kościół uŜytkowany był przez parafię protestancką do roku 1945. Pod koniec 
1946 roku budynek przejął kościół rzymsko-katolicki. 

 
� Cmentarz Rzymsko-Katolicki, przy ul. Kościuszki, wzniesiony na skarpie zamykającej dolinę 

Sierpienicy. Wydzielenie poza miastem nowego miejsca pochówku (1791) jest 
potwierdzone dla roku 1800, faktycznie zaczęto tam grzebać zmarłych dopiero w latach 30-
tych XIX w. Najstarsze zachowane nagrobki, zachwycające formą i treścią epitafijnych 
napisów, pochodzą z 1.  połowy XIX wieku. 

 
� Cmentarz sierpeckich śydów, „Kirkut”, połoŜony przy wjeździe do miasta od strony 

Warszawy w pobliŜu Sierpienicy, na którym od końca XVIII w. grzebano wyznawców 
judaizmu. Obecnie ma on formę niewielkiego ogrodzonego terenu, na którym zgromadzono 
resztki nagrobnych tablic - jest własnością gminy Ŝydowskiej 

 
� Zespół Architektoniczny Klasztorny, znajdujący się przy ulicy Wojska Polskiego, w którego 

skład wchodzą: 
- Sanktuarium Maryjne - Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i 
klasztor benedyktynek. Kościół gotycki, wzniesiony pod koniec XV wieku ze słynącą łaskami 
figurką matki Boskiej z Dzieciątkiem, pochodzącą z lat 1360-1380 

   - barokowa, murowana z cegły dzwonnica, zbudowana w  XVIII wieku 
- wybudowana w 1901 roku murowana studzienka. Miejscowa legenda głosi, Ŝe woda z jej 
źródełka posiada moc uzdrawiania. 

 
� Zabytkowy budynek Sądu Rejonowego - w drugiej połowie XIX w., na potrzeby 

społeczności prawosławnej, w Sierpcu zbudowano klasycystyczną cerkiew. Zniszczony 
podczas I wojny światowej budynek po przebudowie stał się siedzibą starostwa. Po II 
wojnie mieściło się tam Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Obecnie jest to siedziba 
sądu. Budynek znajduje się przy ul. Wiosny Ludów 

 
� Dworek Kasztelanka - XVIII-wieczny budynek, znajduje się przy ul. Kasztelańskiej. 

UwaŜany jest za najcenniejszy zabytek architektury mieszkalnej. 
 
� Ratusz- wybudowany został w stylu klasycystycznym w latach 1840-1841, połoŜony przy pl. 

Kardynała Wyszyńskiego w centrum miasta. Budynek Ratusza naleŜy do Muzeum Wsi 
Mazowieckiej i jest wykorzystywany do prezentacji wystaw czasowych. 

 
� Jatki - wybudowane w 1830 roku na planie litery U, świadczące o rozkwicie handlu i usług 

w tych czasach w mieście. 
 
� Koszary prorosyjskie  - obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Płocka 38 

 
� Łaźnia miejska – ul. Solskiego 

 
� Stare Miasto – Zabudowa drewniana z przełomu XIX i XX w. 
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Miejsca Pamięci Narodowej: 
� Pomnik ku czci poległych w Powstaniu 1863r. i w czasie wojny 1939-1945 – skwerek przy 

ul. Rypińskiej i Kościuszki 
� Tablica na murze więzienia śledczego – Miejsce uświęcone krwią Polaków zamordowanych 

przez hitlerowców w latach 1940-45. Zginęło tu ok. 400 osób – przy Klasztorze ul. Wojska 
Polskiego 

� Pomnik – Bohaterom ziemi sierpeckiej, Ŝołnierzom, partyzantom i wszystkim poległym za 
wolność ojczyzny w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939-45 – Plac Chopina 

� Tablica na budynku aresztu śledczego przy ul. Jana Pawła II 5 – Miejsce uświęcone krwią 
Polaków zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-42. Zginęło tu ponad 300 osób. 

� Pomnik – Miejsce uświęcone krwią Polaków, 42 patriotów polskich zostało rozstrzelanych w 
tym miejscu dnia 01.09.1940 r. przez siepaczy hitlerowskich – „Glinki” przy ul. Tuwima 

� Pomnik Ofiar Katynia – Park Solidarności 
� Pomnik śołnierzom Września 1939 r. i Armii Krajowej w hołdzie – ul. Wiosny Ludów, przy 

Szkole Podstawowej Nr 2,  
� Pomnik Poległych za wolność ojczyzny uczestników Powstania Listopadowego 1830 r. 

Wzniesiony w 1932 r. Zniszczony w 1943 r. przez okupanta. Odbudowany w 1980 r. przez 
społeczeństwo Sierpca. – park im. Korczaka (przy Sądzie). 

� Mogiła – Zamordowanym w tutejszym więzieniu Polakom przez hitlerowskich najeźdźców w 
dowód głębokiego Ŝalu i pamięci. Społeczeństwo m. Sierpc – cmentarz parafialny przy ul. 
Kościuszki 

� Mogiła Strzelców PW poległych 18.06.1931 r. w wypadku Ŝywiołowym w Studzieńcu – 
cmentarz parafialny przy ul. Kościuszki 

� Pomnik i zbiorowe mogiły 770 śołnierzy Radzieckich 65 Armii  2 Frontu Białoruskiego 
poległych w dniach 14-21.01.1945 r. – cmentarz parafialny przy ul. Kościuszki 

 
W Sierpcu moŜna miło spędzić czas z daleka od wielkomiejskiego gwaru, zobaczyć 

zabytkowe obiekty architektury sakralnej,  w jednej chwili przenieść się do  wsi mazowieckiej z 
przełomu XIX i XX w.  lub poznać obyczaje i folklor innych krajów podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Folklorystycznego „Kasztelania”, który odbywa się corocznie w pierwszej połowie lipca. 
Zarówno uliczne korowody jak i koncerty odbywające się na stadionie miejskim są wspaniałym, 
barwnym pokazem dziedzictwa kulturowego róŜnych krajów. Organizatorem trzydniowego, 
sierpeckiego święta folkloru jest Dom Kultury. Od lat, tuŜ po „Kasztelanii”, zaprasza on równieŜ 
do naszego miasteczka artystów z całej Polski na Ogólnopolski Plener Plastyczny, aby w zaciszu 
malowniczego skansenu i urokliwych uliczek starego Sierpca, utrwalili na płótnie jego piękno. 
Aura przyciąga i sprawia, Ŝe ci sami, ale i wciąŜ nowi artyści przyjeŜdŜają do Sierpca na plener. 
Zawierają trwałe przyjaźnie z miastem i naszymi miejscowymi twórcami. 

Nad Sierpcem góruje Sanktuarium Maryjne, ze słynącą łaskami figurą Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem. Ku jej czci, za obecność, opiekę i jej cuda, od wieków 15 sierpnia odbywa się 
odpust. W tym dniu sierpczanie i licznie przybyli pielgrzymi składają jej pokłon. A na początku 
lipca, właśnie przy Sanktuarium, na placu koronacyjnym, odbywa się „Jarmark Benedyktyński” – 
rodzinny festyn, którego załoŜeniem jest integracja i promocja wspólnego, rodzinnego 
wypoczynku w plenerze. Natomiast pod koniec września, w tym samym miejscu, odbywa się -  
„Zakończenie lata”.  Jego atrakcją są „Biegi Sierpienicy”, a głównym wydarzeniem „Bieg 
Kokoszki” – mini maraton wzdłuŜ rzeki Sierpienicy (dystans 7500m). 

W Sierpcu odbywają się równieŜ inne festyny sportowo-rekreacyjne(organizowane przez 
sierpeckie Zarządy Osiedli), pikniki rodzinne oraz większe imprezy plenerowe, takie jak  
Kasztelańskie Dni Sierpca czy Biesiada Kasztelańska - organizowana przez  Kasztelan Browar 
Sierpc. Przełom maja i czerwca to Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, organizowana 
przez Burmistrza Miasta Sierpca, która stała się juŜ znaczącą pozycją w kalendarzu znanych i 
cenionych mazowieckich inicjatyw. Jest ona pozytywnie odbierana przez mieszkańców Sierpca, a 
przede wszystkim hodowców bydła mlecznego, mięsnego i trzody chlewnej, z północno-
zachodniej części województwa mazowieckiego, prezentujących swój dorobek hodowlany w 
czasie jej trwania. JuŜ dwukrotnie imprezą towarzyszącą wystawie były Zawody w PowoŜeniu 
Zaprzęgami Konnymi. Od września 2006 roku jest to odrębna impreza – „Sierpecka Biesiada 
Jeździecka”.  
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Wolny czas w Sierpcu moŜna równieŜ spędzić uprawiając czynnie sport. Wystarczy tylko 
skorzystać m.in. z bogatej oferty krytej pływalni, z nowoczesnej hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 2, wybudowanej w 2002 r. przez samorząd miejski. Jej atrakcją jest ściana 
wspinaczkowa. MoŜna równieŜ sprawdzić swoją kondycję fizyczną w czasie „Sierpeckiego 
Minimaratonu” (dystans 10 458m) organizowanego przez TKKF „Kubuś” oraz wspomnianego 
powyŜej  „Biegu Kokoszki”. A letnią porą wskazana jest jazda na rowerze. Oprócz wysiłku 
fizycznego moŜna wtedy zapoznać się  z przepięknymi krajobrazowo okolicami Sierpca.   W 
Sierpcu odbywają się m.in. poniŜsze imprezy: Dziecięcy Festiwal Teatru, Piosenki, Tańca 
„Kwiecień-Plecień”, Konkurs Plastyczny „Kapliczki w pejzaŜu mazowieckim”, Konkurs Plastyczny 
„Naucz Się Mówić Nie!”, Wystawy Plastyczne i WernisaŜe w Galerii Domu Kultury, Kawiarniane 
Spotkania Artystyczne, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Kasztelania”, Ogólnopolski 
Plener Plastyczny, Plener Plastyczny „Mała Sztaluga”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski –
eliminacje powiatowe, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jesienne Spotkania z 
Muzyką MłodzieŜową, „ Media blisko młodzieŜy – warsztaty operatorsko – dziennikarskie”, ,,Od 
operetki do opery”- sierpeckie spotkania muzyczne, „Cała Polska czyta dzieciom”, Konkurs 
literacki dla dzieci i młodzieŜy ”Młodzi Sierpeccy Twórcy Literatury”, „Pięknie być człowiekiem”- 
Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieŜy, Biegi Sierpienicy, Przegląd twórczości literackiej 
emerytów, rencistów i inwalidów regionu mazowieckiego, Epifania - Spotkania z tradycją i kulturą 
innych wyznań, Szachowy memoriał prałata Ludomira Lisowskiego, Jarmark Benedyktyński- 
miejski festyn rodzinny, Turniej Piłki NoŜnej im. Jana Kwiatkowskiego, Memoriał Lekkoatletyczny 
im. Ryszarda Bramczewskiego, Sierpecki Mini maraton, Memoriał BrydŜowy im. Włodzimierza 
Szelenbauma – par sportowych, Warcabowe Mistrzostwa Regionu ,,DAMKA”, Integracyjne Biegi 
Przełajowe z okazji Dnia Dziecka, Otwarte Zawody Pływackie Amatorów, Mikołajkowy Turniej 
Szachowy ,,Sierpecki Laufer”, Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia 
woj. mazowieckiego, Koncerty Dydaktyczne, Liga Szkolna: ,,Moja szkoła”, Mikołajkowy Turniej 
Zabaw 6-latków, Przegląd Piosenki Patriotycznej, ,,Dzień Ziemi”, Międzyszkolny Konkurs 
Matematyczny ,,AS n-tych klas”, Puchar Jezusa, Konkurs międzyszkolny ,,Przyjaciel Przyrody”,  
Sierpecka Biesiada Jeździecka, „Biesiada Kasztelańska”, Kasztelańskie Dni Sierpca, Regionalna 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Targi Rolnicze, Ferie zimowe dla dzieci i młodzieŜy, Turniej 
Powiatowy Tenisa Stołowego o puchar przechodni Burmistrza Miasta Sierpca, Zawody sportowo-
rekreacyjne dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych mieszkańców miasta Sierpca, Dzień Dziecka, 
,,Wakacje w mieście”: Turniej Piłki NoŜnej, Turniej Koszykówki, Turniej Siatkówki PlaŜowej oraz 
Międzyosiedlowy Turniej Siatkówki, Jesienno – zimowa Liga Piłki Siatkowej, Turniej Mikołajkowy 
w Halowej Piłce NoŜnej, Hufcowy Przegląd Działalności Artystycznej Zuchów i Harcerzy, 
Ogólnopolskie Harcerskie Sierpeckie Kolędowanie, Konkurs Recytatorski ,,W hołdzie Janowi 
Pawłowi II”,  Przegląd Twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych, Dzień Seniora. 
Cyklicznie odbywające się imprezy w MWM w okresie letnim: Niedziela Palmowa w Skansenie, 
Gotowanie na polanie, Niedziela w skansenie, Dzień Dziecka w skansenie, Miodobranie w 
skansenie, śniwa w skansenie, Wykopki w skansenie. Wystawy odbywające się w MWM: 
,,Wielkanoc na Mazowszu”, ,,BoŜe Narodzenie na Mazowszu”, ,,Kolekcja rzeźby ludowej ze 
zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, ,,Rok polski w tradycyjnych zajęciach 
codziennych”, Konkurs Literacki Benedictusa. 

 

6.4.Turystyka pobytowa   
 
Baza noclegowa 

• Hotelik „Delfin” przy Pływalni Krytej, ul. Sucharskiego 2 w Sierpcu 
 

Okolice miasta - baza noclegowa i gastronomiczna : 
 

• MAXIM - Borkowo Kościelne (na granicy z miastem przy trasie krajowej nr 10) 
• OAZA - Karolewo (przy trasie krajowej Nr 10)  
• ZAJAZD „KASZTELAN” -Białasy 55,  
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• ZAJAZD SONATA - Studzieniec (przy trasie krajowej Nr 10) 
• ZAJAZD MYŚLIWSKI – Mieszczk 24a, 
• Ośrodek Wypoczynkowy PLL LOT – Bledzewo 

 
 
Agroturystyka 
 
Gospodarstwa agroturystyczne znajdują się na terenie powiatu sierpeckiego. Miasto ma w 
zamyśle wprowadzenie gospodarstw agroturystycznych, pokoi gościnnych, jako nowych form 
zagospodarowania turystycznego. 
 
Pola biwakowe 
 
Na terenie Sierpca planuje się wytyczenie miejsc na pola biwakowe. 
 
 

6.5.Turystyka kwalifikowana 
 
Szlaki piesze  
 
Szlaki piesze wytyczone są na terenie: 

• Muzeum Wsi Mazowieckiej 
• Bledzewo „Szlak Krzywoustego” 
• Sierpc-Gójsk przez Mieszczk i Osówkę 
• Sierpc-Szczutowo przez Rydzewo o Szczachowo 
• Sierpc-Rościszewo „Szlak Chopina” 
• Klasztor Kokoszka – „Szlak zakochanych” 

 
Szlaki rowerowe  

• Muzeum Wsi Mazowieckiej 
• Bledzewo „Szlak Krzywoustego” 
• Sierpc-Gójsk przez Mieszczk i Osówkę 
• Sierpc-Szczutowo przez Rydzewo o Szczachowo 
• Sierpc-Rościszewo „Szlak Chopina” 

Planuje się budowę innych szlaków lokalnych z uwzględnieniem włączenia w ogólnopolski szlak 
rowerowy. 
 
 
 
Jazda konna 
 
PrzejaŜdŜki konne: wozem, bryczką, w siodle, zimą - kuligi oferuje Muzeum Wsi Mazowieckiej. 
Podobne usługi są oferowane przez przedsiębiorców prywatnych na terenie powiatu 
sierpeckiego. 
 
Kajakarstwo 
 
Planuje się budowę trasy kajakowej po Sierpienicy do Skrwy, z bazą noclegową, wypoŜyczalnią 
kajaków i bazą gastronomiczną w młynie Borkowo oraz sierpeckim skansenie.  
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6.6.Rekreacja 
 
Łowiectwo 
 
W Sierpcu istnieją trzy Koła Łowieckie: „KrzyŜówka”, „Trop” i „TUR” 
 
Wędkarstwo 
 
Wędkować moŜna na sierpeckich „Jeziórkach” oraz na rzece Sierpienicy. Systematycznie 
organizowane są zawody w wędkarstwie spławikowym i spinningowym przez Koło Miejskie 
Polskiego Związku Wędkarskiego Numer 1 w Sierpcu. 
 
 
Grzybiarstwo 
 
Okoliczne obszary leśne, znajdujące się w okolicach Sierpca, stwarzają odpowiednie warunki dla 
zbieraczy grzybów. 
 
PlaŜe/przystań 
 
W pobliŜu Sierpca, przy trasie do Rypina i Brodnicy, połoŜone jest Jezioro Urszulewskie. Cieszy 
się ono duŜym powodzeniem wśród mieszkańców naszego miasta, Warszawy i innych zakątków 
kraju. Wielu z nich ma tu swoje domki wypoczynkowe, spędza kilka tygodni w ciągu roku. 
Przy trasie do Płocka (przez Mochowo) znajduje się Jezioro Bledzewskie z plaŜą i wypoŜyczalnią 
sprzętu wodnego – Ośrodek Wypoczynkowy PLL LOT. 
 
Trasy spacerowe i ścieŜki edukacyjne 
 
ŚcieŜki edukacyjne wytyczone są na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej. Planowane jest 
utworzenie ścieŜki edukacyjnej w dolinie Sierpienicy o długości około 3 kilometrów w kierunku 
północno – zachodnim, która rozciągać się będzie od oczyszczalni ścieków, aŜ do ujścia 
Sierpienicy do Skrwy na terenie skansenu. W tych okolicach, na rzece zachodzi zjawisko cofki, 
dzięki czemu wytworzyły się charakterystyczne zbiorowiska roślinności łęgowej. Nie bez 
znaczenia w wyborze lokalizacji ścieŜki będzie Skansen, który juŜ z samego załoŜenia dodaje jej 
walorów turystyczno – krajobrazowych.  
ŚcieŜka będzie biegła wzdłuŜ rzeki, niejednokrotnie przecinając jej meandry. Niektóre miejsca 
będą wyposaŜone w kładki umoŜliwiające korzystanie ze ścieŜki podczas wiosennych wezbrań, 
ale będą teŜ miejsca gdzie konieczne będzie wejście na skarpę wysoczyzny, czy wybudowanie 
drewnianego pomostu przechodzącego przez teren bagienny. Nieodzownym elementem  ścieŜki 
mają być punkty widokowe w postaci tarasu, tablice informacyjne, oświetlenie i kosze na śmieci. 
Będzie wyraźnie zaznaczony początek ścieŜki i kierunek zwiedzania oraz ciekawe zjawiska 
napotkane na trasie, a cały szlak będzie oznakowany biało – zielonymi paskami i  tablicami z 
wizerunkiem bobra. Eksponowane elementy ścieŜki, to przede wszystkim róŜnorodne 
ekosystemy łąkowe, dolinowe i wodne, a takŜe róŜne formy Ŝycia na tym obszarze.   

ŚcieŜka „Bobra”, jako Ŝe zwierzęta te zamieszkują nasz skansen,  będzie do przebycia w ciągu 4 
godzin pieszo lub rowerem. Na dziesięciu przystankach, ale teŜ pomiędzy nimi, staną tablice z 
informacjami o otaczających gatunkach drzew, krzewów i zachodzących zjawiskach 
przyrodniczych, Na szlaku będą ustawione wiaty i zadaszenia umoŜliwiające odpoczynek, 
posilenie się, bądź przeprowadzenie lekcji.  

KaŜdy kolejny przystanek będzie charakterystyczny, będzie miał swoją nazwę i będzie dotyczył 
innego zagadnienia. Będzie stacja poświęcona bobrom i ich Ŝyciu, siedliskom bagiennym i 
podmokłym, dolinie Sierpienicy oraz jej florze i faunie. Osobny przystanek opowie o lesie 
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łęgowym i grądowym, inny o oczyszczalni ścieków czy torfowiskach i turzycowiskach, a ostatni o 
owadach, płazach i gadach zamieszkujących dolinę.  

Gastronomia 
• KAPRYS, ul. Konstytucji 3 Maja 19 
• BAR OAZA BIS, ul. Armii Krajowej 11 
• „AGA” - bar przy krytej pływalni, ul. Sucharskiego 2 
• „KAMIL”, ul. Kilińskiego 34 
• Karczma POHULANKA na terenie skansenu, ul. Narutowicza 64 
• Pizzeria „BONA”, ul. Jana Pawła II 1 
• Pizzeria „FLORENTINO”, ul. Traugutta 3a 
• BAR „JOANNA”, ul. Reymonta 76 
• Kawiarnia U MARIUSZA, ul. Braci Tułodzieckich 4 
• Pizerria SAHARA, ul. Wiosny Ludów 22 
• BIESIADNA, ul. Wiosny Ludów 32 
• Klubokawiarnia STREFA, ul. Królewska 8 
• Karczma DOBRODZIEJKA  przy skansenie, miejscowość Studzieniec 

 
Puby 

• HADES, ul. Piastowska 27 
• COUNTRY, ul. Piastowska 8 

 
Parkingi dla turystów 
 

• Muzeum Wsi Mazowieckiej ma rozbudowany parking dla swoich turystów. 
• ul. Płocka: 

- przy poczcie 100 miejsc 
- przy POLO Markecie 13 miejsc 

• ul. Świętokrzyska: 
- przy browarze 50 miejsc 
- przy stadionie 30 miejsc 

• ul. Piastowska: 
- przy Domu Kultury 20 miejsc 
- przy Urzędzie Miejskim 10 miejsc 

• ul. Konstytucji 3 Maja: 
- przy Liceum Ogólnokształcącym 25 miejsc 

• przy Placu Chopina i przy ulicy Zielonej - 35 miejsc 
• przy Braci Tułodzieckich: 

- w pobliŜu banków 15 
- naprzeciwko Gimnazjum 25 

6.7. Animacja turystyki    
 
Jako obszary predysponowane dla funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych wskazano głównie 
tereny w dolinie rzeki Sierpienicy, od Starego Miasta do skansenu oraz rejon ulicy 
Sempołowskiej. 
 
Istniejące zbiorniki wodne (powyrobiskowe) wraz z otaczającym je terenem, powinny stać się po 
zagospodarowaniu, kolejnym miejscem wypoczynku, zwłaszcza po wykształceniu: 
- ścieŜek spacerowych, 
- ścieŜek rowerowych, 
- obiektów rozrywki, 
- szlaki turystyczne i kajakowe wzdłuŜ Skrwy i Sierpienicy, 
- ścieŜki przyrodnicze, np. w skansenie i w dolinie Sierpienicy. 
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Miasto ma w zamyśle wprowadzenie nowych form zagospodarowania turystycznego, takich jak: 
- zespół parkowo-rekreacyjno-sportowo-kulturalny w pradolinie Siepienicy 
- gospodarstwa agroturystyczne 
- punkt informacji turystycznej, 
- szlaki turystyczne i kajakowe wzdłuŜ Skrwy i Sierpienicy 
- pokoje gościnne 
 
Niezwykle waŜne będą działania na rzecz promocji atrakcyjności przyrodniczo -krajobrazowej i 
turystycznej miasta, a takŜe poprawa jego wizerunku poprzez: 
- poprawę estetyki miasta (czystości, ładu i porządku), 
- dbałość o trawniki, zieleńce i parki 
- kreowanie miejsc i terenów toŜsamości, 
- rozwój usług bytowych, 
 
6.8. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego 
 
Spośród miast o średniowiecznej metryce regionu Mazowsza Północno -Wschodniego, Sierpc 
wyróŜnia dobrze zachowany układ urbanistyczny i doskonale czytelne fazy jego ewolucji, 
trwającej od czasu lokacji (XIV w.) po pocz. XX w., malownicze wkomponowanie zabytkowej 
zabudowy w krajobraz nadrzeczny, znaczne nagromadzenie zabytków gotyckiej architektury 
sakralnej, jak równieŜ liczne przykłady oryginalnej drewnianej architektury mieszkalnej o 
wysokich walorach artystycznych. Wartości estetyczne tak ukształtowanego krajobrazu 
kulturowego miasta, naleŜy chronić i dąŜyć do ich wyeksponowania. 

 
7.Potencjał społeczno – gospodarczy 
 
7.1. Gospodarka 
 
Zabudowa miejska zajmuje rozległy teren, do czego przyczyniła się lokalizacja dworca 
kolejowego w oddaleniu od centrum miasta i kręta dolina Sierpienicy. 
W Sierpcu skupia się głównie przemysł rolno-spoŜywczy, gdyŜ miasto otoczone jest rolniczymi 
gminami, charakteryzującymi się czystym środowiskiem naturalnym  i wolnymi od 
zanieczyszczeń produktami rolnymi. Struktura upraw odpowiada jakości gleby i dostosowana jest 
do potrzeb rolników i przemysłu. Korzystne warunki klimatyczne, niewielkie zanieczyszczenie 
powietrza i gleby sprzyjają produkcji zdrowej Ŝywności. W hodowli dominuje: trzoda chlewna i 
bydło zaś w uprawach: zboŜa i ziemniaki. Ze względu na występujące w granicach 
administracyjnych miasta grunty rolne (1301 ha - tj. 72 % powierzchni miasta) naleŜy takŜe 
promować produkcję zdrowej Ŝywności. W mieście zarejestrowanych jest ponad 1200 
podmiotów gospodarczych. Zdecydowaną większość tych podmiotów stanowią jednostki 
prywatne – zakłady osób fizycznych. Jest tu zdecydowana przewaga sektora handlu i napraw. 
Kolejnymi, najbardziej aktywnymi sektorami w gospodarce Sierpca jest przemysł, budownictwo i 
usługi transportowe. 
 
7.2. Zatrudnienie i rynek pracy 
 
Podstawowe branŜe 
 
W strukturze gospodarczej miasta dominuje przetwórstwo, handel i usługi w większości 
sprywatyzowane.  
Sektorem zatrudniającym największą liczbę pracowników są zakłady przetwórcze.  
Sierpeckie zakłady pracy zatrudniające powyŜej 50 osób to m.in.: 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Zakłady Przemysłu OdzieŜowego  MARJOSS, Zakład 
Energetyczny Płock Dystrybucja Zachód sp. z o.o., Zakład Przetwórstwa Mięsa  „OLEWNIK”, 
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Zakład OdzieŜowy MELTON, Kasztelan Browar Sierpc, WIEPOL Zakład Produkcji Czekolady i 
Art. Cukierniczych, P.U.P.  BUDEXPOL, GMN TECHMET, Miejskie Przed. Gospodarki 
Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o., P.H.U. BUDOMEX, Cargill (Polska) Spółka z o.o., 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Melioracyjnego MELBUD, Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Hollywood”. 
 
 

7.3. Główni pracodawcy Sierpca i struktura podstawo wych bran Ŝ 
 

Lp  
Nazwa Firmy Bran Ŝa  Adres 

1.  Kasztelan Browar Sierpc produkcja  piwa ul. Świętokrzyska 27 

2.  Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska 

przetwórstwo mleczarskie ul. śeromskiego 2a 

3.  Zakład Przetwórstwa 
Mięsa „Olewnik” 

 przetwórstwo mięsne ul. Traugutta 24 

4.  Cargill (Polska) Sp z o.o. 

pełnowartościowe pasze i 
koncentraty wysokobiałkowe 
dla drobiu, trzody i bydła wg 
technologii amerykańskiej 

ul. Browarna 3 

5.  
„Wiepol” Zakład Produkcji 
Czekolady i Artykułów 
Cukierniczych 

produkcja wyrobów 
czekoladowych 

ul. Przemysłowa 6a 

6.  GMN TECHMET SP.J. 
produkcja kompletnych linii 
ubojowych i innych artykułów 
metalowych 

ul. Wróblewskiego 2 

7.  Zakłady Przemysłu 
OdzieŜowego  MARJOSS 

odzieŜowa ul. Świętokrzyska 2a 

8.  
Zakład Energetyczny 
Płock Dystrybucja Zachód 
sp. z o.o. 

energetyczna ul. Reymonta 57 

9.  Zakład OdzieŜowy 
MELTON odzieŜowa ul. Jaśminowa 14 

10.  P.U.P.  BUDEXPOL budowlana Plac Chopina 26 
11.  P.H.U. BUDOMEX budowlana ul. Świętokrzyska 2a 

12.  
Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Wodno-
Melioracyjnego MELBUD 

Melioracja gruntów, 
wykonywanie i modernizacja 
wałów 
przeciwpowodziowych, 
budownictwo dróg, mostów, 
inne 

ul. Instalatorów 5 

13.  
Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
„Hollywood” 

usługi pralnicze ul. Bojanowska 2a 

14.  
Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej 

słuŜba zdrowia ul. Słowackiego 32 

15.  
Miejskie Przedsiebiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
"Empegek" Sp. zo.o. 

działalność usługowa z 
zakresu dostarczania wody, 
odbioru i oczyszczania 

ul. Konstytucji 3 Maja 

 
Miasto Sierpc posiada wyodrębnione jednostki przemysłowe połoŜone: 

- w dzielnicy przemysłowej  między ulicami Świętokrzyską, Płocką i torami kolejowymi,  
- w dzielnicy przemysłowej od ul. Konstytucji 3 Maja wzdłuŜ ulicy Traugutta i Dworcowej w 

kierunku północno-zachodnim 
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- wykształtowanej na północy miasta jednostce produkcyjno - składowej przy ulicy Kościuszki, 
Głowackiego i Wróblewskiego.  

Tereny te przeznaczone są na takie kategorie działalności jak: 
- produkcja 
- rzemiosło 
- magazyny 
- hurtownie 

 
Stare Miasto jest doskonałym miejscem na rozwój takich działalności jak: 

- handel nieruchomościami 
- usługi jubilerskie, pamiątkarskie 
- centrum informacyjno- turystyczne itp. 

 
Sierpc jest siedzibą władz samorządowych: 

-Urzędu Miejskiego 
-Urzędu Gminy 
-Starostwa Powiatowego 

Zlokalizowane są tu takŜe instytucje administracji rządowej tj.: 
- Powiatowy Urząd Pracy,  
- Urząd Skarbowy, uznany za najbardziej przyjazny urząd administracji rządowej w Polsce 

(w roku 2003) 
- Sąd Rejonowy 
- Komenda Powiatowa Policji,  
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
- Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej 
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

 
Wykaz zmian ilościowych podmiotów gospodarczych w Sierpcu wg ewidencji prowadzonej przez 
Urząd Miejski w Sierpcu w latach 1998 – 2006 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006** 
1618 1546 1541 1690 1677 1652 1670 1653 1647 

*Podstawa: ewidencja działalności gospodarczej 
** do dnia 15-09-2006 
 
 
7.4. Tereny pod inwestycje i ich uzbrojenie.  
 
 
W studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sierpca są 
przewidziane tereny pod inwestycje: 

 
• Nieruchomość (o numerach działek: 2241/16; 2242/5; 2243/5) o łącznej powierzchni 2,2593 

ha połoŜoną przy ul. Przemysłowej  - przyległej do drogi wojewódzkiej Nr 560 w kierunku 
Płocka.  Księga wieczysta nr 6939. Teren zlokalizowany jest w przemysłowej części miasta, 
przeznaczony pod dowolną inwestycję. Nieruchomość zabudowana (budynek 
administracyjno – socjalny, magazyn, wiaty, warsztat samochodowy, garaŜe, jadalnia, 
portiernia, ciesielnia), uzbrojona w podstawowe media - wodociąg, kanalizacja, energia 
elektryczna       i cieplna. Od strony południowej do działki dochodzi bocznica kolejowa. W 
odległości ok. 400 m od wskazanego terenu przebiega gazociąg średniego ciśnienia. 
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaŜy. Właściciel - Miasto Sierpc. Dla terenu tego brak 
jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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• teren o powierzchni 27,9599 ha nie zainwestowany, zlokalizowany pomiędzy ulicami: 
Białabłocką, Płocką i torami kolejowymi. Grunty na tym obszarze są w większości we 
władaniu osób prywatnych. Grunty naleŜące do Miasta  - działki o łącznej pow. 5,8309 ha:  
- nr 2328 - 1,2367 ha, nr  2326 - 1,2126 ha, nr 2325 - 0,7477 ha - wymienione działki 

znajdują się obok siebie co daje łączną powierzchnię 3,1970 ha. 
- nr 2318/1 - 0,6463 ha, nr 2318/2 - 0, 3191 ha -  wymienione działki znajdują się obok 

siebie co daje łączną powierzchnię 0,9654 ha 
- nr 2312 - 1,0843 ha 
- nr 2309 - 0,5842 ha 
W niewielkiej odległości od tego terenu znajdują się wszystkie potrzebne media (woda, 
kanalizacja, energia elektryczna, ciepło, telefon, gaz). Dla terenu tego brak jest obecnie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

• teren przy ul. Kościuszki w północno-wschodniej części miasta o łącznej powierzchni około 
30 ha. Teren nie uzbrojony, moŜliwość uzbrojenia w sieć wodociągową, telekomunikacyjną, 
energię elektryczną, w niewielkiej odległości przebiega sieć kanalizacyjna. W planie 
zagospodarowania przestrzennego tej części miasta teren ten przeznaczony jest pod 
zabudowę produkcyjno – składową, usługową i inną związaną z działalnością gospodarczą.  
Teren przyległy jest do drogi krajowej Nr 10 Warszawa – Toruń oraz wojewódzkiej Nr 541 
śuromin-Mława. Grunty - własność prywatna. Teren posiada obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
 

8. Analiza SWOT Miasta Sierpca 
 
NajwaŜniejsze problemy i bariery rozwojowe Miasta Sierpca  
 
NajwaŜniejszym problemem dla przyszłości Sierpca jest niekorzystny układ komunikacyjny, który 
naraŜa miasto na niedogodności transportu cięŜkich ładunków przez wąskie ulice Starówki 
(hałas, spaliny, zagroŜenia wypadkami), prowadzi do pogorszenia stanu technicznego budynków, 
niszczy skarpę, na której połoŜony jest klasztor, ośrodek kultu maryjnego o wielkim potencjale 
turystycznym.  
Wysoka stopa bezrobocia rodząca patologie i wymagająca wielkich nakładów na opiekę 
społeczną. 
 

8.1. Infrastruktura drogowa 

− transport cięŜkiego ruchu drogowego przepustowość południa (Płock, Mochowo) na   
północ przepustowość zachód (Brodnica, Lipno) przez starówkę , niewystarczająca 
przepustowość i zły stan techniczny sieci dróg; 

− brak utwardzonych nawierzchni ulic przepustowość północnej dzielnicy miasta (Włóki); 
− zły stan ulic w mieście 

8.2. Infrastruktura techniczna 

− brak infrastruktury (kanalizacja sanitarna i deszczowa) na obrzeŜach miasta (osiedla:     
Kościuszki, „za torami”); 

− słabo rozwinięta sieć gazowa; 
− słabo rozwinięty system gospodarki odpadami; 
− brak zakładu utylizacji odpadów na terenie powiatu sierpeckiego; 

8.3. Infrastruktura mieszkaniowa 

− zły stan techniczny mieszkań komunalnych; 
− brak mieszkań socjalnych; 



     PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 

                                       DLA MIASTA SIERPCA 

                                 na lata 2005 – 2006 oraz 2007 – 2013 

 

 50 

− niewystarczające zasoby mieszkaniowe miasta; 

8.4. Sfera turystyki 

− brak infrastruktury turystycznej; 
− brak profesjonalnej promocji turystycznej gminy; 
− brak informacji turystycznej; 
− słabe wykorzystanie znajdujących się na terenie gminy dóbr dziedzictwa kulturowego; 

8.5. Sfera gospodarcza 

− ograniczenie lokalnego popytu; 
− niski stopień wykorzystania transportu kolejowego; 
− brak rozwiniętego przetwórstwa płodów rolnych przepustowość leśnych; 
− brak inwestorów strategicznych 

8.6. Sfera społeczna 

− wysoka stopa bezrobocia; 
− niski poziom wykształcenia; 
− brak właściwego obiektu uŜyteczności publicznej przeznaczonego do upowszechniania 

kultury (brak sali kinowej, brak właściwej sali widowiskowej); 
− niewielka ilość miejsc pracy i wzrost liczby bezrobotnych zatrudnianych w „szarej strefie”; 
− zjawisko długotrwałego bezrobocia; 
− wzrost liczby osób o niskich dochodach; 
− słabo rozwinięty proces likwidowania barier architektonicznych; 
− ograniczony rozwój usług dla osób w wieku poprodukcyjnym; 
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Mocne strony (S+) Wagi w % Siły w 
punktach 

Iloczyn 
wag i sił Słabe strony (W-) Wagi w 

% 
Siły w 

punktach 
Iloczyn 
wag i sił 

10 3 0,30 

10 3 0,30 35 5 1,75 

20 5 1,00 

20 5 1,00 25 4 1,00 

10 3 0,30 

10 3 0,30 25 4 1,00 

20 5 1,00 15 2 0,30 

Przewaga sektora prywatnego 
Szeroka promocja miasta 
Miasto atrakcyjne turystycznie 
RóŜnorodność atrakcji kulturalnych 
PołoŜenie w układzie komunikacyjnym województwa 
i kraju 
Sąsiedztwo aglomeracji Warszawskiej 

100 1÷5 4,20 

Nieodpowiednia infrastruktura 
komunikacyjna w mieście 
Niedoskonałości w obszarze ochrony 
środowiska – brak kanalizacji 
Brak kompleksowych obiektów 
sportowych 
Wysoka dynamika bezrobocia wśród ludzi 
młodych 

100 1÷5 4,05 

                     Szanse (O+)                    Zagro Ŝenia (T-) 

10 3 0,30 

30 5 1,50 50 5 2,50 

15 3 0,45 

10 3 0,30 30 4 1,20 

20 5 1,00 

Współpraca z miastami partnerskimi 
Energiczna rozbudowa pod względem 
inwestycyjnym 
Poprawa jakości Ŝycia w Mieście 
Wejście na rynek z szeroką akcją promocyjną 
Poprawa stanu środowiska naturalnego 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta 20 5 1,00 

Brak odpowiedniej infrastruktury 
turystycznej, sportowej i komunikacyjnej 
Brak rozwiązań w zakresie ochrony 
środowiska 
Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy 20 3 0,60 

  100 1÷5 4,55   100 1÷5 4,30 
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Porównanie sum odpowiednich ćwiartek macierzy dla Sierpca pozwala znaleźć odniesienie 
sytuacji Miasta. 
 
 
 
 Silne strony Słabe strony 

Strategia dynamiczna 
(maxi - maxi) 

Strategia konkurencji 
(mini - maxi) 

Szanse 

4,20 4,05 
Strategia konserwatywna 

(maxi - mini) 
Strategia defensywna 

(mini - mini) 
Zagro Ŝenia 

4,55 4,30 
 
 
 
 
PowyŜszy wynik wskazuje na wykorzystanie strategii „maxi – mini”. Strategia ta nazywana jest równieŜ  strategią konserwatywną. Głównym jej załoŜeniem jest 
wykorzystywać mocne strony, aby poradzić sobie z zagroŜeniami. Tak więc koniecznym staje się jak najlepsze wykorzystanie atrakcyjności 
turystycznej i połoŜenia komunikacyjnego jako atutów Sierpca – miasta chętnie odwiedzanego przez turystów. 
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9. Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okre sie 2005 – 2006 i 
    2007-2013 
 
Numer projektu 1 
Nazwa projektu Budowa dróg na osiedlu Jagiełły (ul.: Długosza,  Jana III Sobieskiego,  

Zawiszy Czarnego) 

Cel projektu Celem działania jest budowa i modernizacja dróg, które poprawią 
dostępność komunikacyjną miasta, umoŜliwią szybsze i bezpieczniejsze 
powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw 
oraz umoŜliwiają dostęp do sieci dróg powiatowych i krajowych, w celu 
zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, 
unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciąŜeń 
środowiskowych. Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców. 

Uzasadnienie zadania Modernizacja infrastruktury drogowej zniesie jedną z największych barier 
hamujących dochodowe inwestycje, którym zły stan dróg uniemoŜliwia 
rozwój. Zatem niniejsze działanie jest skierowane na rozbudowę i 
modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju 
gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i 
zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, 
wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej 
poprzez poprawę mobilności i warunków podróŜowania oraz stworzenie 
nowych moŜliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Istniejący układ sieci transportowej, aczkolwiek 
uwaŜany w kategoriach przestrzennych za poprawny, nie zapewnia 
jednakŜe właściwej jakości obsługi ruchu przewozów pasaŜerskich i 
towarowych w gminie. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, 
wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych 
inwestycji na obszarze miasta. Stanowi takŜe istotną barierę zwiększania 
mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji 
obszarów zmarginalizowanych. 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2013 
Cel strategiczny: Odrobienie zapóźnienia infrastrukturalnego Miasta. 
Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla inwestorów. Uczynienie Ŝycia w 
Sierpcu wygodnym 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Stabilny rozwój gospodarczy powiatu sierpeckiego oraz 
osiągniecie wysokiego stopnia dostępności infrastruktury technicznej 
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Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie. 

Okres realizacji 2006-2013 
Oczekiwane rezultaty  moŜliwość organizacji duŜych imprez sportowych 

- aktywizacja sportowa mieszkańców i turystów 
- zwiększenie efektywności i aktywności klubów i sekcji sportowych 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 1 000 000,00 
Źródła finansowania  

Miasto Sierpc 

 
 
Numer projektu 2 
Nazwa projektu Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami 

Cel projektu Pełne wdroŜenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie 
Gminy i Miasta Sierpca - wyposaŜenie wszystkich sołectw w kontenery 
na odpady komunalne i surowce wtórne (szkło, plastik, metale) oraz 
odpady niebezpieczne. Działania te wpłyną na  zmniejszenie 
zanieczyszczenia środowiska. 

Uzasadnienie zadania Polepszenie stanu środowiska naturalnego 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2013 
Cel strategiczny: Odrobienie zapóźnienia infrastrukturalnego Miasta. 
Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla inwestorów. Uczynienie Ŝycia w 
Sierpcu wygodnym 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Stabilny rozwój gospodarczy powiatu sierpeckiego oraz 
osiągniecie wysokiego stopnia dostępności infrastruktury technicznej 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie 

Okres realizacji 2006-2013 
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Oczekiwane rezultaty WdroŜenie segregacji odpadów komunalnych „u źródła” na terenie 
Miasta Sierpca, zmodernizowanie istniejącego wysypiska śmieci. 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 10 000 000,00 
Źródła finansowania UE: 85% 

Miasto Sierpc: 15% 

 
Numer projektu 3 
Nazwa projektu Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki poprzez adaptację i rozbudowę 

istniejącego budynku Domu Kultury 

Cel projektu Wykorzystanie potencjału kulturowego, historycznego i przyrodniczego, 
poprzez rozwój i poprawę stanu obiektów kulturowych do rozwoju 
cywilizacyjnego i wyrównania szans. Ułatwienie dostępu do obiektów 
kultury. 

Uzasadnienie zadania Rozwój obiektów kultury naleŜy traktować jako czynnik stymulujący 
rozwój społeczno-ekonomiczny. Realizowane zadanie przyczyni się do 
wzrostu atrakcyjności gminy oraz poprawy standardu Ŝycia. 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2013 
Cel strategiczny: Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie 
powierzonym samorządowi 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu 
sierpeckiego 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie. 
Ukształtowanie toŜsamości kulturowej regionu 

Okres realizacji 2009-2010 
Oczekiwane rezultaty Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Sierpcu 
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Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 19 516 020,64 
Źródła finansowania UE: 85% RPO WM Działanie 6.1 Kultura 

Miasto Sierpc: 15% 

 
Numer projektu 4 
Nazwa projektu Kanalizacja sanitarna osiedla Kościuszki - w ulicach: Rypińskiej, 

Głowackiego, Kościuszki, Ziemiańskiej, Wróblewskiego, Powstańców, 
Armii Ludowej, Jaśminowej, Wiejskiej, Włościańskiej, Dobrej, 
Spacerowej, Miłej, Akacjowej, Kalinowej, Sielskiej, Jasnej, Ogrodowej, 
Pogodnej, Spokojnej, Instalatorów 

Cel projektu Wzrost liczby zabudowań podłączonych do kanalizacji, dzięki czemu 
poprawi się stan środowiska przyrodniczego 

Uzasadnienie zadania Realizacja tego celu powinna słuŜyć zapewnieniu odbioru nieczystości z 
gospodarstw domowych i odprowadzeniu ich do oczyszczalni ścieków, 
co bezpośrednio wpływa na poprawę ochrony środowiska a tym samym 
Ŝycia całej społeczności 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2013 
Cel strategiczny: Odrobienie zapóźnienia infrastrukturalnego Miasta. 
Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla inwestorów. Uczynienie Ŝycia w 
Sierpcu wygodnym 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Stabilny rozwój gospodarczy powiatu sierpeckiego oraz 
osiągniecie wysokiego stopnia dostępności infrastruktury technicznej 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie. 

Okres realizacji 2006-2013 
Oczekiwane rezultaty Powstanie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kościuszki 



     PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 

                                       DLA MIASTA SIERPCA 

                                 na lata 2005 – 2006 oraz 2007 – 2013 

 

 57 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 4 650 000 
Źródła finansowania UE: 75% WFOŚiGW 

Miasto Sierpc: 25% 

 
Numer projektu 5 
Nazwa projektu Kanalizacja deszczowa w ulicach Konstytucji 3 Maja, Narutowicza 

Cel projektu Celem budowy kanalizacji deszczowej jest odseparowanie substancji 
ropopochodnych (wody deszczowe zbierane z powierzchni jezdni i 
parkingów) i odprowadzenia ich do oczyszczalni ścieków, co ma 
bezpośredni wpływ na poprawę stanu środowiska. 

Uzasadnienie zadania Realizacja tego celu powinna słuŜyć zapewnieniu odbioru nieczystości i 
odprowadzeniu ich do oczyszczalni ścieków co bezpośrednio wpływa na 
poprawę ochrony środowiska a tym samym Ŝycia całej społeczności 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2013 
Cel strategiczny: Odrobienie zapóźnienia infrastrukturalnego Miasta. 
Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla inwestorów. Uczynienie Ŝycia w 
Sierpcu wygodnym 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Stabilny rozwój gospodarczy powiatu sierpeckiego oraz 
osiągniecie wysokiego stopnia dostępności infrastruktury technicznej 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie. 

Okres realizacji 2006-2013 
Oczekiwane rezultaty Powstanie kanalizacji deszczowej w ulicach Konstytucji 3Maja i 

Narutowicza 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 7 800 000,00 + 230 000,00 
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Źródła finansowania UE: 75% 
Miasto Sierpc: 25% 

 
Numer projektu 6 
Nazwa projektu Kanalizacja sanitarna osiedla „za torami” ulice Piastowska, Staszica, 

Kolejowa i inne. 

Cel projektu Wzrost liczby zabudowań podłączonych do kanalizacji, dzięki czemu 
poprawi się stan środowiska przyrodniczego 

Uzasadnienie zadania Realizacja tego celu powinna słuŜyć zapewnieniu odbioru nieczystości z 
gospodarstw domowych i odprowadzeniu ich do oczyszczalni ścieków, 
co bezpośrednio wpływa na poprawę ochrony środowiska a tym samym 
Ŝycia całej społeczności 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy  
Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2013 
Cel strategiczny: Odrobienie zapóźnienia infrastrukturalnego Miasta. 
Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla inwestorów. Uczynienie Ŝycia w 
Sierpcu wygodnym 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Stabilny rozwój gospodarczy powiatu sierpeckiego oraz 
osiągniecie wysokiego stopnia dostępności infrastruktury technicznej 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie. 

Okres realizacji 2006-2013 
Oczekiwane rezultaty Powstanie kanalizacji sanitarnej na osiedlu „za torami” 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 6 500 000,00 + 700 000,00 
Źródła finansowania UE 

Miasto Sierpc 
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Numer projektu 7 
Nazwa projektu Obwodnica północno – południowa od strony zachodniej  

Cel projektu Celem działania jest budowa obwodnicy, która poprawi dostępność 
komunikacyjną gminy, umoŜliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania 
pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz 
umoŜliwiają dostęp do sieci dróg powiatowych i krajowych, w celu 
zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, 
unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciąŜeń 
środowiskowych. Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców. 

Uzasadnienie zadania Budowa infrastruktury drogowej zniesie jedną z największych barier 
hamujących dochodowe inwestycje, którym zły stan dróg uniemoŜliwia 
rozwój. Zatem niniejsze działanie jest skierowane na rozbudowę i 
modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju 
gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i 
zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, 
wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej 
poprzez poprawę mobilności i warunków podróŜowania oraz stworzenie 
nowych moŜliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Istniejący układ sieci transportowej, aczkolwiek 
uwaŜany w kategoriach przestrzennych za poprawny, nie zapewnia 
jednakŜe właściwej jakości obsługi ruchu przewozów pasaŜerskich i 
towarowych w gminie. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, 
wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych 
inwestycji na obszarze gminy. Stanowi takŜe istotną barierę zwiększania 
mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji 
obszarów zmarginalizowanych. 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2013 
Cel strategiczny: Odrobienie zapóźnienia infrastrukturalnego Miasta. 
Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla inwestorów. Uczynienie Ŝycia w 
Sierpcu wygodnym 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Stabilny rozwój gospodarczy powiatu sierpeckiego oraz 
osiągniecie wysokiego stopnia dostępności infrastruktury technicznej 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie. 

Okres realizacji 2006-2013 
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Oczekiwane rezultaty Wybudowanie obwodnicy północno-południowej od strony zachodniej 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 12 000 000,00 + 1 500 000,00 
Źródła finansowania UE 

Miasto Sierpc 

 
 
Numer projektu 8 
Nazwa projektu Obwodnica północno – południowa od strony wschodniej  

Cel projektu Celem działania jest budowa obwodnicy, która poprawi dostępność 
komunikacyjną gminy, umoŜliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania 
pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz 
umoŜliwiają dostęp do sieci dróg powiatowych i krajowych, w celu 
zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, 
unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciąŜeń 
środowiskowych. Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców. 

Uzasadnienie zadania Budowa infrastruktury drogowej zniesie jedną z największych barier 
hamujących dochodowe inwestycje, którym zły stan dróg uniemoŜliwia 
rozwój. Zatem niniejsze działanie jest skierowane na rozbudowę i 
modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju 
gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i 
zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, 
wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej 
poprzez poprawę mobilności i warunków podróŜowania oraz stworzenie 
nowych moŜliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Istniejący układ sieci transportowej, aczkolwiek 
uwaŜany w kategoriach przestrzennych za poprawny, nie zapewnia 
jednakŜe właściwej jakości obsługi ruchu przewozów pasaŜerskich i 
towarowych w gminie. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, 
wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych 
inwestycji na obszarze gminy. Stanowi takŜe istotną barierę zwiększania 
mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji 
obszarów zmarginalizowanych. 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 
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Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2013 
Cel strategiczny: Odrobienie zapóźnienia infrastrukturalnego Miasta. 
Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla inwestorów. Uczynienie Ŝycia w 
Sierpcu wygodnym 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Stabilny rozwój gospodarczy powiatu sierpeckiego oraz 
osiągniecie wysokiego stopnia dostępności infrastruktury technicznej 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie. 

Okres realizacji 2010-2013 
Oczekiwane rezultaty Wybudowanie obwodnicy północno-południowej od strony wschodniej 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 40 000 000,00 
Źródła finansowania Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim-wspólna inwestycja, Miasto 

Sierpc 

 
 
Numer projektu 9 
Nazwa projektu Budowa nawierzchni dróg na osiedlu za torami 

Cel projektu Celem działania jest budowa i modernizacja dróg, które poprawią 
dostępność komunikacyjną miasta, umoŜliwią szybsze i bezpieczniejsze 
powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw 
oraz umoŜliwiają dostęp do sieci dróg powiatowych i krajowych, w celu 
zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, 
unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciąŜeń 
środowiskowych. Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców. 
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Uzasadnienie zadania Modernizacja infrastruktury drogowej zniesie jedną z największych barier 
hamujących dochodowe inwestycje, którym zły stan dróg uniemoŜliwia 
rozwój. Zatem niniejsze działanie jest skierowane na rozbudowę i 
modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju 
gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i 
zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, 
wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej 
poprzez poprawę mobilności i warunków podróŜowania oraz stworzenie 
nowych moŜliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Istniejący układ sieci transportowej, aczkolwiek 
uwaŜany w kategoriach przestrzennych za poprawny, nie zapewnia 
jednakŜe właściwej jakości obsługi ruchu przewozów pasaŜerskich i 
towarowych w gminie. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, 
wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych 
inwestycji na obszarze miasta. Stanowi takŜe istotną barierę zwiększania 
mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji 
obszarów zmarginalizowanych 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2013 
Cel strategiczny: Odrobienie zapóźnienia infrastrukturalnego Miasta. 
Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla inwestorów. Uczynienie Ŝycia w 
Sierpcu wygodnym 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Stabilny rozwój gospodarczy powiatu sierpeckiego oraz 
osiągniecie wysokiego stopnia dostępności infrastruktury technicznej 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie. 

Okres realizacji 2006-2013 
Oczekiwane rezultaty Wybudowane drogi na osiedlu za torami 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 4 900 000,00 
Źródła finansowania UE 

Miasto Sierpc 

 
Numer projektu 10 
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Nazwa projektu Budowa nawierzchni dróg na osiedlu Kościuszki 

Cel projektu Celem działania jest budowa i modernizacja dróg, które poprawią 
dostępność komunikacyjną miasta, umoŜliwią szybsze i bezpieczniejsze 
powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw 
oraz umoŜliwiają dostęp do sieci dróg powiatowych i krajowych, w celu 
zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, 
unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciąŜeń 
środowiskowych. Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców. 

Uzasadnienie zadania  
Modernizacja infrastruktury drogowej zniesie jedną z największych barier 
hamujących dochodowe inwestycje, którym zły stan dróg uniemoŜliwia 
rozwój. Zatem niniejsze działanie jest skierowane na rozbudowę i 
modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju 
gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i 
zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, 
wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej 
poprzez poprawę mobilności i warunków podróŜowania oraz stworzenie 
nowych moŜliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Istniejący układ sieci transportowej, aczkolwiek 
uwaŜany w kategoriach przestrzennych za poprawny, nie zapewnia 
jednakŜe właściwej jakości obsługi ruchu przewozów pasaŜerskich i 
towarowych w gminie. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, 
wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych 
inwestycji na obszarze miasta. Stanowi takŜe istotną barierę zwiększania 
mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji 
obszarów zmarginalizowanych. 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2013 
Cel strategiczny: Odrobienie zapóźnienia infrastrukturalnego Miasta. 
Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla inwestorów. Uczynienie Ŝycia w 
Sierpcu wygodnym 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Stabilny rozwój gospodarczy powiatu sierpeckiego oraz 
osiągniecie wysokiego stopnia dostępności infrastruktury technicznej 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie. 

Okres realizacji 2006-2013 
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Oczekiwane rezultaty Wybudowane drogi na osiedlu za torami 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 4 900 000,00 
Źródła finansowania UE 

Miasto Sierpc 

 
Numer projektu 11 
Nazwa projektu Zagospodarowanie turystyczno – religijno -rekreacyjne doliny rzeki 

Sierpienicy, okolic klasztoru i skansenu sierpeckiego  

Cel projektu Wykorzystanie potencjału kulturowego, historycznego i przyrodniczego, 
poprzez rozwój i poprawę stanu obiektów kulturowych do rozwoju 
cywilizacyjnego i wyrównania szans. Ułatwienie dostępu do obiektów 
kultury. 

Uzasadnienie zadania Rozwój obiektów kultury naleŜy traktować jako czynnik stymulujący 
rozwój społeczno-ekonomiczny. Realizowane zadanie przyczyni się do 
wzrostu atrakcyjności gminy oraz poprawy standardu Ŝycia. 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2006 
Cel strategiczny: Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie 
powierzonym samorządowi 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu 
sierpeckiego 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie. 
Ukształtowanie toŜsamości kulturowej regionu 

Okres realizacji 2006-2013 
Oczekiwane rezultaty Zagospodarowanie turystyczno –religijno -rekreacyjne doliny rzeki 

Sierpienicy, okolic Klasztoru i skansenu sierpeckiego. 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 30 000 000,00 
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Źródła finansowania UE 
Miasto Sierpc 

 
 
Numer projektu 12 
Nazwa projektu Rewitalizacja Starówki ulice Benedyktyńska, św. Wawrzyńca 

Cel projektu Wykorzystanie potencjału kulturowego, historycznego i przyrodniczego, 
poprzez rozwój i poprawę stanu obiektów kulturowych do rozwoju 
cywilizacyjnego i wyrównania szans. Ułatwienie dostępu do obiektów 
kultury. 

Uzasadnienie zadania Rozwój obiektów kultury naleŜy traktować jako czynnik stymulujący 
rozwój społeczno-ekonomiczny. Realizowane zadanie przyczyni się do 
wzrostu atrakcyjności gminy oraz poprawy standardu Ŝycia. 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2006 
Cel strategiczny: Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie 
powierzonym samorządowi 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu 
sierpeckiego 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie. 
Ukształtowanie toŜsamości kulturowej regionu 

Okres realizacji 2006-2013 
Oczekiwane rezultaty Rewitalizacja Starówki 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 14 000 000, 00 + 500 000,00 
Źródła finansowania UE 

Miasto Sierpc 
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Numer projektu 13 
Nazwa projektu Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych miasta Sierpca 

Cel projektu Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańcom Sierpca 

Uzasadnienie zadania Realizowane zadanie przyczyni się do poprawy standardu Ŝycia jego 
mieszkańców, rozwoju miasta a tym samym  wzrostu atrakcyjności. 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2006 
Cel strategiczny: UmoŜliwienie rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Aktywizacja i modernizacja obszarów 
pozametropolitalnych słuŜąca likwidacji zapóźnień cywilizacyjnych i 
poprawie dochodów i warunków Ŝycia ludności  

Okres realizacji 2006-2013 
Oczekiwane rezultaty Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Miasta Sierpca 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 9 000 000, 00 
Źródła finansowania  

Miasto Sierpc, inne środki 

 
Numer projektu 14 
Nazwa projektu Hala sportowa z zapleczem magazynowo-szatniowo-sanitarnym oraz 

zespół boisk sportowych przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu 

Cel projektu Celem zadania jest poprawa stanu wydolności i sprawności fizycznej 
uczniów. Nastąpi poprawa szans edukacyjnych i sportowych uczniów 
oraz nastąpi  aktywizacja  lokalnej społeczności. Sala słuŜyć teŜ będzie 
promocji zdrowego trybu Ŝycia. 
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Uzasadnienie zadania W świetle danych GUS, moŜliwości uprawiania sportu w szkołach nie są 
zadowalające. Brakuje nowoczesnych obiektów sportowych, z których 
mogą korzystać uczniowie. Wspomaganie rozwoju intelektualnego 
młodzieŜy powinno iść w parze z dbałością o rozwój fizyczny. Uczniowie 
z obszarów małych miast mają znacznie ograniczony dostęp do 
nowoczesnej bazy dydaktycznej i sportowej. W porównaniu z swoimi 
rówieśnikami  z duŜych miast są mniej sprawni fizycznie i 
wydolnościowo. Rozbudowa infrastruktury sportowej jest jednym z 
głównych warunków głównych warunków zmiany tych dysproporcji. 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2013 
Cel strategiczny: Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie 
powierzonym samorządowi 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Podniesienie poziomu wykształcenia oraz zapewnienie 
mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego i publicznego powiatu 
sierpeckiego 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie. 

Okres realizacji 2006-2013 
Oczekiwane rezultaty Powstanie sali gimnastycznej przy gimnazjum nr 1 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 7 088 269,00 
Źródła finansowania UE: 85% RPO WM Działanie 7.2 Infrastruktura słuŜąca edukacji 

Miasto Sierpc: 15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numer projektu 15 
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Nazwa projektu Utworzenie Muzeum Regionu Sierpeckiego 

Cel projektu Realizacja tego zadania przyczyni się do rozmowju i promocji wartości 
związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. 

Uzasadnienie zadania Ułatwienie dostępu do zachowanych skarbów dzidzictwa kulturowego 
m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury oraz rozwijanie kompleksowego 
systemu informacji kulturalnej i turystycznej. Budowanie w 
społeczeństwie przynalezności do danego regionu. Utrzymanie wartosci 
krajobrazowych i przyrodniczych, zachowanie tradycji i dziedzictwa 
kulturowego, rozój funkcji społecznych i kulturalnych. 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2006 
Cel strategiczny: Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie 
powierzonym samorządowi 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu 
sierpeckiego 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie. 
Ukształtowanie toŜsamości kulturowej regionu 

Okres realizacji 2006-2013 
Oczekiwane rezultaty Powstanie Muzeum Regionu Sierpeckiego 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 500 000,00 
Źródła finansowania BudŜet Państwa, inne środki 
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Numer projektu 16 
Nazwa projektu Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 

w Sierpcu 

Cel projektu Celem zadania jest poprawa stanu wydolności i sprawności fizycznej 
uczniów. Nastąpi poprawa szans edukacyjnych i sportowych uczniów 
oraz nastąpi  aktywizacja  lokalnej społeczności. Boiska słuŜyć teŜ będą 
promocji zdrowego trybu Ŝycia. 

Uzasadnienie zadania W świetle danych GUS, moŜliwości uprawiania sportu w szkołach nie są 
zadowalające. Brakuje nowoczesnych obiektów sportowych, z których 
mogą korzystać uczniowie. Wspomaganie rozwoju intelektualnego 
młodzieŜy powinno iść w parze z dbałością o rozwój fizyczny. Uczniowie 
z obszarów małych miast mają znacznie ograniczony dostęp do 
nowoczesnej bazy dydaktycznej i sportowej. W porównaniu z swoimi 
rówieśnikami  z duŜych miast są mniej sprawni fizycznie i 
wydolnościowo. Rozbudowa infrastruktury sportowej jest jednym z 
głównych warunków głównych warunków zmiany tych dysproporcji. 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

TAK 

Zgodność planowanych działań z dokumentami strategicznymi 

Ze strategią gminy Strategia Rozwoju Miasta Sierpca do roku 2013 
Cel strategiczny: Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie 
powierzonym samorządowi 

Ze strategią powiatu Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego 
Cel strategiczny: Podniesienie poziomu wykształcenia oraz zapewnienie 
mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego i publicznego powiatu 
sierpeckiego 

Ze strategią województwa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
Cel strategiczny: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nie 
akceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i 
warunkach Ŝycia ludności w województwie. 

Okres realizacji 2006-2013 
Oczekiwane rezultaty Powstanie zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Sierpcu. 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 1 853 410 
Źródła finansowania Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Miasto Sierpc 
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Numer projektu 17 

Nazwa projektu Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Rachocinie gm. 
Sierpc  

Okres realizacji 2009-2011 
Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 15 997 190,00 

Źródła finansowania RPO WM w ramach Działania 4.2 Ochrona powierzchni , 
Miasto Sierpc 

 
 
Numer projektu 18 
Nazwa projektu Utworzenie Sierpeckiego Ośrodka Integracji Społecznej na bazie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu  

Okres realizacji 2009-2011 
Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 1 409 734,00 
Źródła finansowania UE: WM Działanie 7.3 Infrastruktura słuŜąca pomocy społecznej 

Miasto Sierpc 
 
Numer projektu 19 
Nazwa projektu Budowa ulicy Narutowicza  

Okres realizacji 2010-2011 
Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 13 980 000,00 
Źródła finansowania RPO WM Działanie 3.1 lub Działanie 6.2, Miasto Sierpc 

 
Numer projektu 20 
Nazwa projektu Kanalizacja sanitarna środki Osiedle domków jednorodzinnych za ulicą 

Kościuszki  

Okres realizacji 2009-2011 
Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 4 650 000,00 
Źródła finansowania  WFOŚiGW, Miasto Sierpc 
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Numer projektu 21 
Nazwa projektu Kanalizacja deszczowa w  ulicach: część Narutowicza, cz. Piastowska, 

cz. Płocka, cz. Księcia Wacława, cz. Okrzei, Fryderyka Chopina, cz. 
śeromskiego, cz. Konstytucji 3-go Maja, 

Okres realizacji 2009-2011 
Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 5 991 051,00 
Źródła finansowania WFOŚiGW, Miasto Sierpc 

 
 
Numer projektu 22 
Nazwa projektu Wybudowanie separatorów (3) nad rzeką  

Okres realizacji 2009-2011 
Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 1 221 000,00 
Źródła finansowania WFOŚiGW, Miasto Sierpc 

 
Numer projektu 23 
Nazwa projektu Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza 

Wybudowanie ścieŜek rowerowych (22 km) wraz z bazą rowerową oraz 
częścią restauracyjno-hotelową  
 

Okres realizacji 2009-2011 
Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Miasto Sierpc 

Wartość inwestycji 6 400 000,00 
Źródła finansowania WFOŚiGW, Miasto Sierpc 
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10. PLAN FINANSOWY NA LATA 2006 – 2013 
Nakłady do poniesienia  (w zł.) 

Lp.  Nazwa zadania 
Ogółem Miasto Środki 

zewnętrzne 
Źródło finansowania 

1 
Budowa dróg na osiedlu Jagiełły (ul.: Długosza,  Jana III 
Sobieskiego,  Zawiszy Czarnego) 1 000 000,00     

 
Miasto Sierpc 

2 Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami 10 000 000,00 1 500 000,00 8 500 000,00 
UE: 85% 
Miasto Sierpc: 15% 

3 
Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki poprzez adaptację i 
rozbudowę istniejącego budynku Domu Kultury 19 516 020,00 2 927 403,00 16 588 617,00 

UE: 85% 
Miasto Sierpc: 15% 

4 

Kanalizacja sanitarna osiedla Kościuszki - w ulicach: Rypińskiej, 
Głowackiego, Kościuszki, Ziemiańskiej, Wróblewskiego, 
Powstańców, Armii Ludowej, Jaśminowej, Wiejskiej, Włościańskiej, 
Dobrej, Spacerowej, Miłej, Akacjowej, Kalinowej, Sielskiej, Jasnej, 
Ogrodowej, Pogodnej, Spokojnej, Instalatorów 

4 650 000,00 1 162 500,00 3 487 500,00 UE: 75% WFOŚiGW 
Miasto Sierpc: 25% 

5 Kanalizacja deszczowa w ulicach Konstytucji 3 Maja, Narutowicza 8 030 000,00 780 000,00 7 250 000,00 
 WFOŚiGW 
Miasto Sierpc 

6 
Kanalizacja sanitarna osiedla „za torami” ulice Piastowska, 
Staszica, Kolejowa i inne. 7 200 000,00 2 600 000,00 4 600 000,00 UE, Miasto Sierpc 

7 Obwodnica północno – południowa od strony zachodniej  13 500 000,00 1 200 000,00 12 300 000,00 UE,WFOŚiGW Miasto Sierpc 

8 Obwodnica północno – południowa od strony wschodniej  40 000 000,00     Urząd Marszałkowski Miasto Sierpc 
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9 Budowa nawierzchni dróg na osiedlu za torami 4 900 000,00 2 900 000,00 2 000 000,00 UE, Miasto Sierpc 

10 Budowa nawierzchni dróg na osiedlu Kościuszki 4 900 000,00 2 900 000,00 2 000 000,00 UE, Miasto Sierpc 

11 
Zagospodarowanie turystyczno – religijno -rekreacyjne doliny rzeki 
Sierpienicy, okolic klasztoru i skansenu sierpeckiego  30 000 000,00 5 000 000,00 25 000 000,00 UE, Miasto Sierpc 

12 Rewitalizacja Starówki ulice Benedyktyńska, św. Wawrzyńca 14 500 000, 00  7 000 000,00 7 500 000,00 UE, Miasto Sierpc 

13 Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych miasta Sierpca 9 000 000, 00 6 000 000,00 3 000 000,00 Miasto Sierpc, inne środki 

14 
Hala sportowa z zapleczem magazynowo-szatniowo-sanitarnym 
oraz zespół boisk sportowych przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu 7 088 269,00 1 063 240,00 6 025 029,00 

UE: 85% 
Miasto Sierpc: 15% 

15 Utworzenie Muzeum Regionu Sierpeckiego 500 000,00   500 000,00 BudŜet Państwa, inne środki 

16 
Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Sierpcu 1 853 410,00 1 241 790,00 611 620,00 

Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej, Miasto Sierpc 

17 
Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Rachocinie 
gm. Sierpc  15 997 190,00 2 399 578,00 13 597 612,00 

UE: 85% 
Miasto Sierpc: 15% 

18 
Utworzenie Sierpeckiego Ośrodka Integracji Społecznej na bazie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu  1 409 734,00 211 460,00 1 198 274,00 

UE: 85% 
Miasto Sierpc: 15% 

19 Budowa ulicy Narutowicza  13 980 000,00 2 097 000,00 11 883 000,00 
UE: 85% 
Miasto Sierpc: 15% 
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20 
Kanalizacja sanitarna środki Osiedle domków jednorodzinnych za 
ulicą Kościuszki  4 650 000,00     WFOŚiGW, Miasto Sierpc 

21 
Kanalizacja deszczowa w  ulicach: część Narutowicza, cz. 
Piastowska, cz. Płocka, cz. Księcia Wacława, cz. Okrzei, 
Fryderyka Chopina, cz. śeromskiego, cz. Konstytucji 3-go Maja, 

5 991 051,00     WFOŚiGW, Miasto Sierpc 

22 Wybudowanie separatorów (3) nad rzeką  1 221 000,00     WFOŚiGW, Miasto Sierpc 

23 
Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza 
Wybudowanie ścieŜek rowerowych (22 km) wraz z bazą rowerową 
oraz częścią restauracyjno-hotelową  

6 400 000,00     WFOŚiGW, Miasto Sierpc 

  Razem 196 795 623,00 40 982 971,00 126 041 
652,00   
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11. Realizacja zada ń i projektów 
 
11.1 Priorytetowe obszary działa ń 
 
Po analizie najwaŜniejszych potrzeb miasta, jako priorytetowe do realizacji wytypowane zostały 
następujące obszary działań: 
 
− Działania wobec spółek skarbu miasta: 

miasto deklaruje utrzymanie większości własności spółek EMPEGEK (wodociągi, 
kanalizacja) oraz Ciepłownia Sierpc (dostarczanie ciepła) 

− Działania w sferze podatków lokalnych: 
miasto deklaruje utrzymanie podatków i opłat lokalnych na bieŜącym, konkurencyjnym do 
ościennych miast, poziomie. 

− Działania w dziedzinie nieruchomości pod inwestycje: 
miasto będzie wykupywać na własność tereny pod inwestycje. 

− Działania w dziedzinie wzrostu przedsiębiorczości i wzbogacenia mieszkańców: 
miasto będzie stwarzać warunki do rozwoju turystyki oraz lokalizacji inwestycji. 

− Działania w zakresie mieszkalnictwa: 
miasto będzie kontynuować budownictwo wspierane przez państwo (TBS), uzbrajać 
tereny w media konieczne do budownictwa indywidualnego. 

− Działania w dziedzinie kolejności budowy infrastruktury: 
miasto będzie budować infrastrukturę (bez indywidualnych przyłączy) w pierwszej 
kolejności tam, gdzie wystąpi partycypacja mieszkańców na zasadach stosowanych 
dotychczas. 
 
 

 
11.2. Spójno ść z dokumentami strategicznymi i programowymi UE, Rz ądu RP i 
Województwa Mazowieckiego 
 
Strategia rozwoju Miasta Sierpca jest komplementarna z  RPO WM które podejmuje wyzwania 
znowelizowanej Strategii Lizbońskiej kładąc nacisk na wzmacnianie procesów rozwojowych 
związanych ze sferą gospodarki i jej innowacyjności, sprzyjających przede wszystkim tworzeniu 
warunków do kreowania miejsc pracy. Uwzględnia równieŜ wytyczne polityk horyzontalnych UE. 
Ponadto program jest w pełni zgodny z załoŜeniami Krajowego Programu Reform. 
Zapisy dokumentu powstawały w ściślej korelacji z Strategicznymi Wytycznymi 
Wspólnoty adresowanymi do perspektywy budŜetowej 2007 – 2013. 
Działania przewidziane do realizacji w ramach RPO WM znajdują uzasadnienie 
w diagnozie stanu województwa mazowieckiego  i  Miasta Sierpca oraz są zgodne z celami 
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 i Strategii Rozwoju Kraju 2007-
2015. 
Władze Miasta zdają sobie sprawę, Ŝe wzrost gospodarczy jest 
ściśle skorelowany ze zdolnością lokalnej gospodarki do zmian i innowacyjności. 
W związku z powyŜszym konieczne jest stworzenie warunków wspierających, 
rozwój i innowacyjność co ułatwi przejście do gospodarki opartej na wiedzy. Rozwijanie i 
upowszechnianie wiedzy na szczeblu lokalnym i regionalnym moŜe okazać się jednym z 
najskuteczniejszych sposobów osiągnięcia wzrostu gospodarczego. 
Występowanie pewnych czynników na obszarach sąsiadujących moŜe systematycznie 
generować innowacyjność regionalną. To właśnie na szczeblu regionalnym synergię pomiędzy 
róŜnymi politykami UE mogą być najlepiej wykorzystane w celu zwiększenia zdolności 
innowacyjnej.  
Rozwój technologiczny i innowacyjność leŜą u podstaw sukcesu rozwoju 
regionalnego. Dlatego teŜ polityka władz Miasta otwarta jest na 



     PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 

                                       DLA MIASTA SIERPCA 

                                 na lata 2005 – 2006 oraz 2007 – 2013 

 

 76 

wymianę wiedzy, doświadczeń oraz wdraŜanie nowych rozwiązań warunkujących dynamiczny 
rozwój Miasta. 
 
11.3. Realizacja polityk horyzontalnych 
 
Działania realizowane w ramach uczestnictwa w  RPO WM są zgodne z podstawowymi 
kierunkami rozwoju wynikającymi z polityk wspólnotowych, w szczególności z: polityką ochrony 
środowiska, polityką rozwoju społeczeństwa informacyjnego, polityką równych szans kobiet i 
męŜczyzn, polityką zatrudnienia. 
 
11.4.Polityka ochrony środowiska 
 
Polityka ochrony środowiska opiera się na dąŜeniu do wysokiego poziomu ochrony 
środowiska poprzez realizację zasady zrównowaŜonego rozwoju. Zasada ta polega na dąŜeniu 
do zachowania równowagi pomiędzy ochroną środowiska, rozwojem gospodarczym i rozwojem 
społecznym. Projekty realizowane przez Miasto Sierpc będą sprzyjać ochronie środowiska 
naturalnego, a w przypadku jego zagroŜenia podejmowane będą odpowiednie środki 
zapobiegawcze. W trakcie realizacji strategii będą promowane technologie niskowęglowe i 
energooszczędne a takŜe podejmowane działania zachęcające przedsiębiorstwa poszukiwania 
efektywnych sposobów redukcji gazów cieplarnianych.  
Głównym załoŜeniem strategii Miasta Sierpca jest poprawa stanu środowiska naturalnego 
tak, aby uczynić Miasto, zgodnie z odnowioną Strategią Lizbońską, atrakcyjnym miejscem 
inwestowania i pracy. 
W tym kontekście w procesie tworzenia strategii rozwoju Miasta Sierpca duŜy nacisk połoŜono na 
takie przygotowanie działań, aby słuŜyły one zachowaniu równowagi środowiskowej, 
ekonomicznej i społecznej. 
 
11.5.Polityka równych szans 
 
Polityka równych szans poprzez zapewnienie równości płci przyczynia się do 
pozytywnych zmian na rynku pracy oraz zmiany świadomości. 
Wzmacnianie polityki równych szans w ramach niniejszej strategii naleŜy rozumieć jako 
uwzględnianie w procesie realizacji poszczególnych projektów interesów grup społecznych 
zagroŜonych dyskryminacją. 
Ponadto będą podejmowane odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek. 
 
11.6.Polityka rozwoju społecze ństwa informacyjnego 
 
Polityka Unii Europejskiej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego opiera się na 
inspirowaniu badań nad rozwojem i stosowaniem nowych technologii informacyjnych 
i telekomunikacyjnych, upowszechnianiu Internetu, a takŜe wspieraniu postępu technicznego 
oraz tworzeniu warunków prawnych i technicznych niezbędnych do podniesienia 
konkurencyjności podmiotów gospodarczych. 
Strategia Miasta Sierpca uwzględnia politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rezultatem 
takich działań ma być upowszechnienie dostępu do Internetu i zapewnienie wszystkim 
mieszkańcom dostępu do informacji. 
 
11.7.Polityka zatrudnienia 
Do najwaŜniejszych celów polityki zatrudnienia naleŜą: osiągnięcie pełnego 
zatrudnienia, poprawa jakości i efektywności pracy, a takŜe wzmocnienia spójności społecznej 
oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego. 
Choć głównym źródłem środków na realizację polityki zatrudnienia które zamierza wykorzystać 
Miasto Sierpc w perspektywie 2007-2013 jest Europejski Fundusz Społeczny to zgodnie z zasadą 
komplementarności i spójności z innymi politykami wspólnotowymi do realizacji celów polityki 
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zatrudnienia przyczyniać się będą równieŜ realizowane projekty współfinansowane z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. 
W ramach RPO WM  Miasto będzie realizować projekty inwestycyjne mające na celu realizację 
warunków koniecznych wzrostu i zatrudnienia poprzez zapewnienie dostępności niezbędnej 
infrastruktury dla podmiotów gospodarczych. 
DąŜenie do realizacji celu, jakim jest poprawa konkurencyjności miasta zapewni wzrost 
zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta. 
Wszystkie projekty realizowane w ramach RPO WM będą uwzględniały zasady polityki 
zatrudnienia. 
 
 
11.8. Wnioski 

 
Warunkiem harmonijnego rozwoju Miasta, jest z jednej strony likwidowanie, 
bądź neutralizowanie problemów stanowiących bariery rozwoju, z drugiej zaś wykorzystanie 
endogenicznego potencjału przy jednoczesnym stymulowaniu tworzenia więzi lokalnych i 
regionalnych zapewniających dyfuzję zachodzących procesów rozwoju. 
Budowaniu konkurencyjnej pozycji Miasta, będą towarzyszyć działania nakierowane na 
wyrównywanie szans rozwojowych wewnątrz województwa jednocześnie stymulujące, 
aktywizujące i jednoczące środowiska lokalne, wyzwalające postawy prorozwojowe 
i pro przedsiębiorcze. 
Środki przeznaczone na realizację Planu Rozwoju Lokalnego będą kierowane na następujące 
obszary interwencji: rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy, poprawę i 
uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, wzmacnianie endogenicznych czynników 
rozwoju Miasta, rozwój infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego. 
By sprostać wyzwaniom współczesnego świata Miasto musi stać się podmiotem o dobrze 
działających mechanizmach wspierania przedsiębiorczości, posiadającym silne i trwałe relacje z 
gospodarką regionu. 
Stymulowanie innowacyjności gospodarki lokalnej i regionalnej będzie wzmocnione poprzez 
działania nakierowane na budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego.  
Spójność terytorialna jest jednym z głównych czynników determinujących 
konkurencyjność regionu. Stan infrastruktury technicznej Miasta Sierpca moŜe 
stać się barierą dla dalszego rozwoju jego gospodarki. Znacząca poprawa poziomu wyposaŜenia 
w infrastrukturę techniczną warunkuje procesy dyfuzji na poziomie regionalnym prowadząc do 
zmniejszenia dysproporcji rozwojowych wewnątrz województwa. SłuŜyć temu będą działania 
nakierowane zarówno na podniesienie jakości lokalnego i regionalnego systemu transportowego 
uwzględniającego poprawę układu drogowego jak równieŜ działania związane z poprawą stanu 
infrastruktury słuŜącej ochronie środowiska. 
Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej odbywać się będzie poprzez 
przedsięwzięcia przewidziane w priorytetach: 
III. Regionalny system transportowy. 
IV. Środowisko, zapobieganie zagroŜeniom i energetyka. 
Jednym z waŜniejszych problemów województwa mazowieckiego jest nierównomierny 
rozwój społeczno – gospodarczy pomiędzy aglomeracją warszawską, a pozostałymi miastami 
regionu. Wykorzystanie wewnętrznych czynników rozwojowych, w tym kulturowych i 
środowiskowych, ma kluczowe znaczenie w przezwycięŜaniu negatywnych tendencji 
związanych z pogłębiającą się polaryzacją regionu. Sprzyja temu równieŜ równomierne 
rozłoŜenie infrastruktury miejskiej na terenie województwa. Budowaniu przewag 
konkurencyjnych województwa mazowieckiego i równowaŜeniu poziomu rozwoju wewnątrz 
województwa słuŜyć będą działania nakierowane na wspieranie i stymulowanie aktywizacji 
obszarów atrakcyjnych z punktu widzenia mieszkańców, turystów i inwestorów. Z tego punktu 
widzenia będą przez Miasto podejmowane  działania nakierowane na wzmacnianie pozycji i roli 
Miasta Sierpca w województwie mazowieckim, aby tworzyć silne ośrodki pośredniczące w 
przenoszeniu potencjału Warszawy na otoczenie regionalne. Wzmacnianiu endogenicznych 
czynników rozwoju województwa mazowieckiego słuŜyć będą priorytety które mają pełne 
odzwierciedlenie w strategii Planu Rozwoju Miasta Sierpca: 
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V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. 
VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. 
O jakości i trwałości procesów rozwojowych w duŜym stopniu decyduje dobrze 
wyedukowany i zdrowy człowiek, przygotowany do podejmowania wyzwań, jakie stawia przed 
nim współczesny świat. Trwały rozwój Miasta nie jest, więc moŜliwy bez inwestycji 
umoŜliwiających rozwój kapitału ludzkiego. Ponadto wśród elementów branych pod uwagę przy 
lokalizacji inwestycji znajduje się takŜe szeroko rozumiana jakość Ŝycia oceniana poprzez poziom 
i warunki świadczenia usług o charakterze społecznym. Inwestycje w poprawę bazy edukacyjnej i 
sportowej oraz zwiększenie dostępności i jakości opieki zdrowotnej będą stanowić o 
kompleksowości działań podejmowanych na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjności 
Miasta Sierpca. Przedsięwzięcia zakresu rozwoju infrastruktury społecznej warunkującej rozwój 
kapitału ludzkiego w regionie realizowane będą w ramach priorytetu: 
VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. 
Cel programu oraz strategia jego osiągania wynika ze Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego. Większość działań objętych niniejszym Programem a znajdujących się w 
strategii Miasta Sierpca  stanowi etap w realizacji szerszych przedsięwzięć, zapoczątkowanych w 
poprzednich latach lub jest do nich komplementarna. 
Realizacja programu odbywać się będzie z poszanowaniem zasady zrównowaŜonego 
rozwoju, partnerstwa, zasady równości męŜczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. PowyŜsze 
zasady będą przestrzegane horyzontalnie zarówno na poziomie programu w ramach wszystkich 
Priorytetów jak i równieŜ na poziomie realizacji projektów. 
Podstawowym załoŜeniem Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sierpca jest działanie na zasadzie 
zrównowaŜonego rozwoju, rozumianego jako taki rozwój społeczno - gospodarczy, w którym 
następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z 
zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, 
w celu zagwarantowania moŜliwości zaspokajania podstawowych potrzeb, zarówno 
współczesnych, jak i przyszłych pokoleń. 
Podczas programowania RPO WM realizowana była zasada partnerstwa poprzez 
konsultacje z przedstawicielami społecznymi i gospodarczymi. 
PowyŜsze zasady będą konsekwentnie stosowane przez właściwe władze regionalne, 
lokalne, miejskie i inne władze publiczne na wszystkich etapach realizacji programu m. in. 
poprzez uczestnictwo partnerów społecznych i gospodarczych w pracach Komitetu 
Monitorującego, informowanie społeczeństwa o moŜliwościach i zasadach pozyskiwania 
środków Unijnych. 
Miasto Sierpc planuje inwestycje wspierane w ramach priorytetów RPO WM  
m. in. w ramach Priorytetu VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i 
kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji a w najmniejszym stopniu w ramach Priorytetu V 
Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. 
Działania przewidziane do realizacji w ramach RPO WM oddziaływać będą 
bezpośrednio lub pośrednio na: 
− rozwój przedsiębiorczości, 
− poprawę dostępności i wzrost umiejętności wykorzystania nowoczesnych sposobów 
komunikowania się i Internetu, 
− wzrost zainteresowania ze strony inwestorów zewnętrznych, 
− poprawę jakości dróg o znaczeniu lokalnym i regionalnym, 
− poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zachowanie obszarów cennych przyrodniczo, 
− aktywizację rozwoju miasta jako lokalnego ośrodka usług publicznych, 
− rozwój nowych funkcji na obszarach pozametropolitalnych (zwłaszcza turystyczno-
wypoczynkowych), 
− wzrost mobilności zawodowej mieszkańców miasta, 
− dostosowywanie warunków nauczania dzieci i młodzieŜy do współczesnych wymagań 
cywilizacyjnych, 
− podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców, 
− poprawę kondycji zdrowotnej, w szczególności osób aktywnych zawodowo, 
− wzmocnienie regionalnych więzi społeczno-kulturowych mieszkańców miasta. 
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12. Sposoby wdra Ŝania, monitorowania, oceny i komunikacji 
społecznej. 
 
12.1. Oczekiwane wska źniki osi ągnięć Planu Rozwoju Lokalnego 
 
Oczekiwane wska źniki produktu 
 
L.p. Nazwa wska źnika  Jedn. Miary  
1 Długość wybudowanych dróg wojewódzkich km km 
2 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów 

drogowych 
Szt. 

3 Długość wybudowanych dróg gminnych  km 
4 Długość zmodernizowanych dróg gminnych  km 
5 Liczba zmodernizowanych skrzyŜowań  Szt. 
6 Długość wybudowanych utwardzonych poboczy  km 
7 Długość zmodernizowanych utwardzonych poboczy km 
8 Długość wybudowanych chodników km 
9 Długość zmodernizowanych chodników km 
10 Ilość wybudowanych/zmodernizowanych parkingów Szt. 
11 Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych parkingów  m² 
12 Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej km 
13 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej km 
14 Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej km 
15 Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej km 
16 Liczba wybudowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji 

deszczowej 
Szt. 

17 Liczba zmodernizowanych przyłączy (przykanalików) 
kanalizacji deszczowej 

Szt. 

18 Powierzchnia odrestaurowanych obiektów dziedzictwa 
kulturowego 

m² 

19 Liczba wybudowanych obiektów sportowych/rekreacyjnych Szt. 
20 Powierzchnia wybudowanych obiektów 

sportowych/rekreacyjnych 
m² 

21 Liczba zmodernizowanych obiektów 
sportowych/rekreacyjnych 

Szt. 

22 Powierzchnia zmodernizowanych obiektów 
sportowych/rekreacyjnych 

m² 

23 Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej Szt. 
24 Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele 

turystyczne 
m² 

25 Liczba nowych markowych produktów turystycznych  Szt. 
 
 
12.2.Oczekiwane wska źniki rezultatu  
 
 
L.p. Nazwa wska źnika  Jedn. Miary  

1 Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do 
sieci wodociągowej 

Szt. 

2 Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej Osoby 
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3 Długość sieci wodociągowej na terenie gminy km 
4 Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu do 

wszystkich budynków w gminie 
% 
 

5 Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do 
sieci kanalizacji sanitarnej 

Szt. 

6 Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej  Osoby 
7 Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Km 
8 Długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Km 
9 Liczba budynków poddanych termo-renowacji Szt. 
10 Powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji m² 
11 Liczba zmodernizowanych szkół Szt. 
12 Powierzchnia zmodernizowanych szkół m² 
13 Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 

społeczno-edukacyjnej 
Osoby 

14 Liczba osób korzystających z obiektów sportowych Osoby 
15 Liczba uczniów w szkołach korzystających z 

wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej 
Osoby 

16 Liczba osób korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej 
infrastruktury turystycznej 
 

Osoby 

 
 
 
 
12.3. System wdra Ŝania 
 
 
Dla celów wdroŜenia planu rozwoju lokalnego Burmistrz Miasta Sierpca powołał Zarządzeniem 
Nr 45/WO/2004 z 27.07.2004 roku zespół ds. przygotowania i realizacji planu rozwoju lokalnego 
Miasta Sierpca. 
 
Do zadań zespołu naleŜy: 
 

1. Przygotowanie planu rozwoju lokalnego dla Miasta Sierpca. 
2. Zapewnienie jednolitości i zgodności pomiędzy planem rozwoju lokalnego a polityką 

przestrzenną (Plan zagospodarowania przestrzennego) i polityką finansową (budŜet 
miasta). 

3. Koordynacja działań zmierzających do realizacji planu rozwoju. 
4. Kontrola na koniec kaŜdego kwartału terminów i stanu realizacji planu rozwoju. 
5. Nadzór nad Liderami Projektów. 
6. Weryfikowanie i modyfikacja działań zmierzających do realizacji celów strategicznych. 

 
Ponadto w celu realizacji planu rozwoju, wszyscy pracownicy urzędu miasta i osoby 
współpracujące zostali zobowiązane do: 
 

1. Zapoznania się z planem rozwoju lokalnego. 
2. Wykonywania zadań wynikających z planu rozwoju. 
3. ZaangaŜowania niezbędnych sił i środków w ramach posiadanych kompetencji. 
4. Przestrzegania terminów określonych w planie rozwoju. 
5. Współpracy z zespołem ds. realizacji planu rozwoju. 

 
Jednocześnie dla kaŜdego realizowanego projektu (zadania) zostanie wyznaczona osoba 
pełniąca rolę Lidera Projektu, której zadaniem będzie: 

 
1. Koordynacja działań w ramach projektu 
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2. BieŜąca kontrola postępu prac 
3. Kontrola wykorzystania zasobów 
4. Eliminowanie skutków zakłóceń wywołujących odchylenia pomiędzy zaplanowanym a 

rzeczywistym przebiegiem projektu. 
5. Przygotowanie sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji projektu. 

 
Liderzy Projektów współpracują bezpośrednio z Przewodniczącym zespołu ds. przygotowania i 
realizacji planu rozwoju. 
 
12.4. Zarządzanie Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Sierpca 
 
Instytucją zarządzającą projektami będzie Urząd Miasta w Sierpcu. Do zadań instytucji 
zarządzającej będzie naleŜało: 
1) monitorowanie i ocena realizacji projektów pod kątem ich zgodności z załoŜeniami i celami 
określonymi w programie, 
2) przyjmowanie i weryfikacja wniosków od podmiotów zgłaszających udział w programie oraz 
planowanie kolejnych działań w ramach programu, 
3) weryfikacja załoŜeń programu i jego aktualizacja na podstawie gromadzonych materiałów, 
dokumentów i oceny przeprowadzanych działań, 
4) prowadzenie działań informacyjnych, konsultacji społecznych i publikacja informacji na temat 
realizacji programu, 
5) wypracowanie formuły zarządzania programem w drugim etapie jego realizacji z udziałem 
instytucji niepublicznych i organizacji pozarządowych, 
6) wypracowanie sposobów finansowania działań realizowanych w ramach programu, a w 
szczególności moŜliwości współfinansowania ze środków publicznych zadań realizowanych 
przez podmioty niepubliczne istotnych z punktu widzenia zakładanych celów publicznych. 
Po zakończeniu I etapu realizacji programu i podsumowaniu wyników jego wdraŜania zostanie 
podjęta decyzja dotycząca ustanowienia stałej zewnętrznej instytucji zarządzającej programem. 
Ustanowienie zewnętrznej instytucji zarządzającej programem będzie połączone z zapewnieniem 
odpowiedniej reprezentacji strony społecznej – podmiotów niepublicznych zaangaŜowanych w 
realizację Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sierpca. 
 
12.5. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji sp ołecznej 
 
System monitorowania planu rozwoju lokalnego 
 
Realizacja programu będzie monitorowana przez instytucję zarządzającą – Urząd Miejski w 
Sierpcu. Monitoring będzie prowadzony w oparciu o: 
a) Sprawozdania z realizacji działań sporządzane przez instytucje biorące udział w programie, 
obejmujące: 

•  opis przeprowadzonych działań, 
•  sposoby i źródła finansowania, 
•  stopień osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów; 

b) Informacje i dane przekazywane przez instytucje realizujące działania instytucjom 
prowadzącym monitoring w ramach projektów oraz innym instytucjom współfinansującym. 
c) Opracowania, ekspertyzy i inną dokumentację, przygotowywaną na zlecenie Urzędu 
Miejskiego w Sierpcu. 
 
Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego. 
Instytucja zarządzająca programem dokonuje podsumowania i oceny efektów realizacji programu 
za kaŜdy kolejny rok kalendarzowy jego wdraŜania. Podsumowanie i ocena jest dokonywana w 
formie rocznych sprawozdań z realizacji programu składanych do końca pierwszego kwartału 
roku kalendarzowego, następnego po roku podlegającym ocenie. 
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WdraŜanie kaŜdego Planu Rozwoju wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu osiągnięcia 
postawionych celów. Zaniechanie kontroli realizacji planu moŜe skutkować spadkiem 
skuteczności i efektywności procesu wdraŜania. 
 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Sierpca będzie monitorowany przez powołany do tego celu 
przez Burmistrza zespół ds. przygotowania i realizacji planu rozwoju lokalnego Miasta Sierpca. 
 
Ocena Planu będzie odbywać się systematycznie na posiedzeniach zespołu ds. przygotowania i 
realizacji planu rozwoju lokalnego Miasta Sierpca, który to przedstawiać będzie informacje 
Radzie Miasta. 
 
Podstawą oceny będą terminy i mierniki zawarte przy kaŜdym z zadań. Zestaw mierników 
pozwala na zweryfikowanie czy dane zadanie zostało wykonane w załoŜonym terminie. 
Osiągnięcie w załoŜonym terminie przyjętych mierników oznaczać będzie osiągniecie 
wyznaczonych zadań, a te z kolei oznaczać będą osiągnięcie przyjętych działań i celów. 
 
 
Sposoby inicjowania współpracy pomi ędzy sektorem publicznym, prywatnym i 
organizacjami pozarz ądowymi 
 
Warunkami, jakie musi spełnić Plan Rozwoju Lokalnego, aby mógł sprawnie funkcjonować jest 
stworzenie moŜliwości udziału wszystkich partnerów społecznych w jego realizacji. WiąŜę się to 
ściśle z: wykorzystaniem potencjału organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie 
działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego i wspieranego przez wszystkich 
uczestników; optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, 
organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw; innowacyjność proponowanych rozwiązań, 
wyraŜająca się zastosowaniem nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym; 
istnienie grupy lokalnych liderów. 
Punktem wyjścia opracowania systemu włączenia partnerów społecznych na rzecz realizacji 
Planu Rozwoju Lokalnego Miasta było powołanie grupy roboczej (komitet techniczny), która miała 
za zadanie opracowanie dokumentu końcowego. Grupa ta powołana została przez Burmistrza 
Miasta. Do zadań Komitetu Technicznego naleŜy czuwanie nad przestrzeganiem spójności 
kaŜdego projektu w odniesieniu do kierunków strategicznych i przyjętego planu działań; śledzenie 
realizacji i ocenianie kaŜdego etap wdraŜania przyjętego planu działań; proponowanie rocznych 
programów działań; wnioskowanie o zmiany w bieŜącym funkcjonowaniu Planu, udzielanie 
aprobaty dla nowych działań podejmowanych w ramach rozwoju lokalnego, przedstawianie 
Radzie Miasta zmian w działaniach podejmowanych w ramach Planu oraz przedkładanie planów 
nowych działań. 
 
Public Relations planu rozwoju lokalnego 
 
Plan Rozwoju Miasta Sierpca posiada duŜe znaczenie dla mieszkańców i władz gminy. Dlatego 
teŜ proces wdraŜania powinien być procesem publicznym. Szeroka akcja informacyjna władz 
gminy jest jednym z podstawowych gwarantów jego skutecznego wdraŜania. 
 
Public Relations (PR) określa się jako planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie i 
utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a społeczeństwem. Działania 
gminy w zakresie PR są prezentowaniem całej działalności Miasta związanej z wdraŜaniem 
Planu Rozwoju Lokalnego i wszystkich jego funkcji w procesie zaspokajania potrzeb 
społecznych. Jest to koncepcja zmniejszania dystansu w stosunkach między Miastem a 
mieszkańcami. 
  
Zadania PR dla Planu Rozwoju Lokalnego  są róŜne w zaleŜności od grup, do których są 
skierowane. Polegają one na: 
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w stosunku do pracowników Urzędu Miasta: kreowaniu postaw zadowolenia z pracy Miasta i 
realizowanych zadań 
 
w stosunku do mieszkańców: upowszechnianiu informacji o perspektywach działania Miasta, 
zmianach w zarządzaniu, koniecznych nakładach finansowych; informowanie o celach i 
perspektywach Miasta, o jej akcjach na rzecz najbliŜszego otoczenia. 
 
 
Konsultacje społeczne 
 
W trakcie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sierpca prowadzone będą konsultacje 
społeczne w formie: 

• spotkania otwartego z przedstawicielami społeczności lokalnej; 
• indywidualnych konsultacji z przedstawicielami podmiotów zainteresowanych udziałem w 

programie; 
• ogłoszeń i materiałów publikowanych w serwisie internetowym Urzędu Miasta oraz w 

lokalnej prasie; Ponadto do udziału w pracach nad realizacją programu zaproszeni 
zostaną przedstawiciele najwaŜniejszych instytucji funkcjonujących na terenie Miasta 

Realizacja programu będzie uzgadniana równieŜ z przedstawicielami instytucji i organizacji 
zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców oraz organizacji społecznych zaangaŜowanych w 
świadczenie pomocy społecznej na terenie Miasta Sierpca. Projekty realizowane przy udziale 
finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą promowane zgodnie z 
zasadami określonymi w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. 
 
 
 
 
 


