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W odpowiedzi na petycję z dnia 04.10.2016 roku w sprawie wymiany nawierzchni 

chodników, remontu dróg, budowy placu zabaw oraz umieszczeniu kamer monitoringu przy 

ul. Orylskiej uprzejmie informuję, że: 

1. Wymiana nawierzchni starych płyt chodnikowych w ul. Grodzkiej  

Odp. Na załączonym zdjęciu widnieje fragment chodnika ul. Płońskiej. Nie jest to 

droga Gminy Miejskiej Ciechanów i Prezydent Miasta nie jest jej zarządcą. Działka nr 

10-704/1 jest własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych O/Warszawa Rejon w Mławie. W załączeniu mapa nr 1. 

2. Wymiana nawierzchni chodnika w ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych przy 

skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada. 

Odp. Ulica 11 Pułku Ułanów Legionowych leży w ciągu drogi krajowej nr 50 i jest w 

zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych O/Warszawa Rejon w Mławie 

Natomiast chodnik wzdłuż ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych na wysokości posesji 

ul. 11 Listopada 4 położony jest na działce nr 10-613, która jest własnością osób 

fizycznych. Osoby te nie wyrażają zgody na naprawę w/w chodnika przez zarządcę 

dróg krajowych. W załączeniu mapa nr 2. 

3. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Księcia Konrada II  

Odp. ul. Księcia Konrada II jest drogą gminną publiczną w zarządzie Prezydenta 

Miasta Ciechanów. Wymiana nawierzchni tego chodnika zostanie wpisana do 

propozycji robót remontowych na 2017r. W załączeniu mapa nr 3. 

4. Wymiana nawierzchni drogi osiedlowej Plac Kościuszki 1/3 i podwyższenie ławek 

osiedlowych przy budynkach mieszkalnych: ul. Mickiewicza 5 i 11 Pułku Ułanów 

Legionowych 22. 

Odp. Zarówno droga osiedlowa jak i ławki osiedlowe znajdują się na terenach 

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zamek”. W załączeniu mapa 

nr 4. 



5. Droga wewnętrzna na dz. nr 10-718 przy ul. Augustiańskiej. 

Odp. Droga ta jest własnością Gminy Miejskiej Ciechanów i objęta jest bieżącym 

utrzymaniem dróg. W załączeniu mapa nr 5. 

6. Drogi łączące ul. Rozy Roboty z ul. Ks. Konrada II. 

Odp. Drogi łączące ul. Rozy Roboty i ul. Ks. Konrada II (ul. Andersa i ul. 

Mościckiego) objęte są bieżącym utrzymaniem dróg na odcinkach, na których jest to 

możliwe. Na pewnych fragmentach tych dróg znajdują się obiekty budowlane. W 

załączeniu mapa nr 6. 

7.  Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy 11 Pułku Legionowych. 

            Odp. Nawierzchnia drogi wewnętrznej przy ul. 11 Pułku Legionowych będzie  

            wymieniona na nową w ramach realizacji inwestycji prowadzonej na Pasażu Marii  

            Konopnickiej. Termin realizacji przewidziany jest na pierwszą połowę 2017 r. 

       8.  Budowa placu zabaw od ulicy Księcia Konrada. 

            Odp. Wskazana lokalizacja budowy placu zabaw (zdjęcie nr 5) jest niemożliwa z   

            uwagi na obowiązujące przepisy nakładające obowiązek zachowania odległości od  

            budynków wielorodzinnych i dróg. Ponadto mieszkańcy przy ul. Księcia Konrada II  

            mają dostęp do dwóch placów zabaw na osiedlu (przy ul. Księcia Konrada II na  

            terenie będącym własnością Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego NOVUM  

            oraz przy ul. Witosa 87 na terenie TBS).  

       9.  Umieszczenie kamer monitoringu miejskiego przy ul. Orylskiej. 

            Odp. Projekt rozbudowy systemu monitoringu miejskiego o nowe punkty kamerowe  

            nie przewiduje umieszczenia kamer przy ul. Orylskiej. Lokalizacja punktów  

            kamerowych na terenie miasta Ciechanowa została ustalona na etapie opracowywania  

           dokumentacji projektowej zgodnie z wnioskami mieszkańców i funkcjonariuszy służb  

           miejskich. Jednocześnie zapewniam, że montaż kamer monitoringu przy ul. Orylskiej  

           zostanie włączony do katalogu propozycji zadań inwestycyjnych planowanych do  

           realizacji w najbliższych latach. 

 

 

 

Prezydent Miasta Ciechanów 

/-/ Krzysztof Kosiński 

 
















