
Pytania otrzymane w dniu 11.07.2022: 

 

 

Pytanie 1 

 

„Uprzejmie proszę o udostępnienie (zamieszczenie) na stronie konkursu ww. 

materiałów wyjściowych, umożliwiających spełnienie postawionych, bezwzględnych 

wymagań wobec uczestników konkursu, w szczególności: 

- obrysu fundamentów dawnego ratusza w posadzce placu, 

- przebiegu traktu średniowiecznego stanowiącego historyczną główną oś 

komunikacyjną miasta, 

- opracowania pn.: „Historyczne założenie urbanistyczne śródmieścia miasta 

i warstwa kulturowa” 

oraz uzupełniająco: 

- oznaczenia lokalizacji stacji Ciechanowskiego Roweru Miejskiego do adaptacji, 

- oznaczenia istniejących miejsc postojowych do zachowania 

których to oznaczeń nie ma na udostępnionej mapie.” 

 

Odpowiedź: 

W załączeniu (plik: „Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 12.07.2022.pdf”) przekazuję 

w formie graficznej informacje dotyczące: obrysu fundamentów dawnego ratusza 

w posadzce placu, przebiegu traktu średniowiecznego stanowiącego historyczną 

główną oś komunikacyjną miasta, lokalizacji stacji Ciechanowskiego Roweru 

Miejskiego do adaptacji, umiejscowienia istniejącej fontanny, lokalizacji szaletu 

miejskiego oraz istniejących miejsc postojowych. W załączeniu (plik: „Załącznik nr 2 

do odpowiedzi z dnia 12.07.2022.pdf”) przekazuję również kopię decyzji w sprawie 

wpisania obiektu p.n.: „Historyczne założenie urbanistyczne śródmieścia miasta 

i warstwa kulturowa” do rejestru zabytków. 

 

 

 

Pytanie 2 

„Wśród elementów, które należy bezwzględnie zachować w projekcie konkursowym 

wymienione zostały miejsca parkingowe - czy chodzi tutaj o wszystkie istniejące 

miejsca parkingowe znajdujące się w zakresie opracowania? (zarówno te znajdujące 

się wzdłuż pierzei jak i te znajdujące się na płycie placu?) Czy dopuszcza się 

możliwość zmiany lokalizacji parkingów przy zachowaniu obecnej ilości miejsc 

parkingowych?” 

 

Odpowiedź: 

W opracowaniu konkursowym należy uwzględnić liczbę wszystkich miejsc 

postojowych zlokalizowanych w zakresie opracowania, zarówno tych znajdujących się 

wzdłuż pierzei jak i tych znajdujących się na płycie placu. Dopuszcza się możliwość 

zmiany lokalizacji istniejących miejsc postojowych.  

 

 

 

 

 

 



Pytanie 3 

„Czy dopuszcza się możliwość zaproponowania innego sposobu zaznaczenia obrysu 

dawnego ratusza niż istniejące obecnie zróżnicowanie nawierzchni w posadzce 

placu?” 

 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się możliwość przedstawienia innego sposobu zaznaczenia obrysu 

dawnego ratusza w posadzce placu, niż istniejące.   
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