
Pytania otrzymane w dniu 28.07.2022: 

 

 

Pytanie 1 

„Jakie wydarzenia organizowane są na terenie placu? O jakiej skali? Na ile osób? 

Czy na terenie placu występują dni w których wystawiany jest tam targ?” 

 

Odpowiedź: 

Plac Jana Pawła II w Ciechanowie jest centralnie umiejscowionym obszarem 

w mieście. Na jego obszarze organizowane są m.in. wydarzenia kulturalne, koncerty, 

imprezy okolicznościowe. Wydarzenia są otwarte dla publiczności: mieszkańców 

i turystów, zakładają udział różnej liczby osób i zróżnicowany budżet.  

- w okresie zimowym to Ciechanowski Jarmark Bożonarodzeniowy, w ramach 

którego jednocześnie: ustawiane są domki wystawiennicze z różnymi artykułami 

(kilkanaście drewnianych), koncertowa scena muzyczna oraz mobilne namioty, 

w których odbywa się wigilia dla mieszkańców, 

- koncerty miejskie w okresie letnim (z umiejscowieniem sceny muzycznej lub 

obszarem wydzielonym dla orkiestry dętej i publiczności), 

- plenerowe teatry dla dzieci (część obszaru dla publiczności np. na krzesłach lub 

leżakach, scena dla aktorów lub wykorzystanie pleneru do działań 

interaktywnych), 

- strefa kibica z telebimem podczas rozgrywek piłkarskich, 

- pokazy motocykli, 

- imprezy sportowe (np. start/meta wyścigów kolarskich), 

- imprezy z foodtruckami, 

- na placu umiejscawiamy był też np. tir-mammobus. 

 

Pytanie 2 

„Jaki budżet jest dyspozycyjny w przypadku tego projektu?” 

 

Odpowiedź: 

Aktualnie nie ma ustalonego budżetu na realizację przedmiotowego zadania, jednakże 

zgodnie z regulaminem konkursu, od jego uczestników oczekuje się zwrócenia uwagi 

na ekonomiczną realność realizacji proponowanych rozwiązań oraz racjonalnego 

stosunku między poniesionymi nakładami a planowanym efektem. 

 

Pytanie 3 

„Czy w grę wchodzi całkowita przebudowa placu czy tylko miejscowy demontaż 

kostki?” 

 

Odpowiedź: 

Oba rozwiązania mogą być przedmiotem pracy konkursowej. 

 

Pytanie 4 

„Jaka jest klasa gruntu na działkach do opracowania? Jakie grunty występują na 

danych terenach?” 

 

 

 

 



Odpowiedź: 

Teren opracowania, zgodnie z klasyfikacją użytków gruntowych, stanowi grunt 

zabudowany i zurbanizowany, położony zgodnie z mapą glebowo-rolniczą, na glinie 

lekkiej (gl) i glinie średniej (gs).  
 

Pytanie 5 

„W związku z brakiem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, czy 

można prosić o informację jaka zabudowa dozwolona jest na terenach placu?” 

 

 

Odpowiedź: 

Ponieważ od opracowywanych koncepcji zakłada się przede wszystkim zwiększenie 

udziału terenów zielonych, nie przewiduje się na terenie placu zabudowy kubaturowej, 

natomiast dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury. 

 

Pytanie 6 

„Prosiłabym również o legendę do przesłanego pliku AutoCad oraz głębokości 

poszczególnych systemów (np. przewodów kanalizacyjnych)” 

 

 

Odpowiedź: 

W celu odczytu treści mapy zasadniczej należy zapoznać się z systemem znaków 

umownych, które są wykorzystywane do tworzenia tych rodzajów map 

(Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej). 

 

Pytanie 7 

„Czy mają Państwo specjalne życzenia aby coś konkretnego znajdowało się na terenie 

placu czy jest to całkowicie do dyspozycji uczestników?” 

 

 

Odpowiedź: 

Elementy które należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni placu, zostały 

określone w wytycznych regulaminu konkursu. Dodatkowe rozwiązania 

w przedmiotowym zakresie, mają stanowić twórczą pracę projektową i są zadaniem 

uczestników konkursu.     
 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Ciechanów 

/ - / Iwona Kowalczuk 

 


