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1. Wstęp 

Rozwój lokalny jest procesem ukierunkowanym na szeroko rozumiane 

wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej. Musi to być proces ciągły, 

kształtowany poprzez zharmonizowane i systematyczne działania wszystkich 

uczestników życia społecznego: władzy lokalnej, funkcjonujących podmiotów 

gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz całej społeczności. Zaplanowany 

rozwój lokalny prowadzi do ciągłej poprawy istniejących i kreowania nowych 

walorów użytkowych gminy, tworzy korzystne warunki funkcjonowania gospodarki 

lokalnej oraz zapewnia zachowanie ładu przestrzennego i ekologicznego.  

W pracy samorządu Gminy Miejskiej Ciechanów nadrzędna jest realizacja zasad 

zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miasta, zapisana w Strategii rozwoju 

społeczno – gospodarczego, prowadząca konsekwentnie do poprawy jakości życia 

mieszkańców i szeroko rozumianego rozwoju lokalnego. Takie podejście do 

planowania rozwoju miasta wymaga uwzględnienia w zamierzeniach wszystkich 

dziedzin: środowiska społecznego, gospodarczego i przyrodniczego,  aby osiągnąć 

zrównoważony, trwały rozwój. Oczekiwana jakość poszczególnych obszarów 

środowiska zależy od sposobu ich zagospodarowania i rozwoju odpowiednich 

funkcji, skierowanych na poprawę jakości życia ludności. 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stało się ogromnym impulsem 

rozwojowym, możliwym dzięki dostępowi do funduszy strukturalnych. W celu ich 

skutecznego wykorzystywania na kompleksowy rozwój jednostek samorządu 

terytorialnego, Komisja Europejska postawiła warunek wprowadzenia 

zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem potwierdzonego 

opracowywaniem dokumentów strategicznych i programowych oraz ich realizacją 

wraz z ciągłym monitorowaniem.  

Zintegrowane planowanie rozwoju, poprzez zaangażowanie w ten proces 

różnych podmiotów oraz wysoki stopień uspołecznienia, umożliwia prowadzenie 

działań kompleksowych oraz wielopoziomowych, tworzy sieć powiązań pomiędzy 

różnymi podmiotami i nawiązywanie partnerstwa w celu realizacji określonych 

projektów. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu, miasto może sprostać nowym 

wyzwaniom dotyczącym przebudowy, ożywienia struktury przestrzennej, społecznej 

i gospodarczej w sensie jakościowym, realizując konsekwentnie ideę 

zrównoważonego rozwoju. Planowanie i zarządzanie rozwojem jednostki samorządu 
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terytorialnego, uwzględniające spójnie trzy horyzonty czasowe – krótkookresowy 

(roczny, budżet gminy), średniookresowy (4-5 lat – plany wieloletnie, Plan Rozwoju 

Lokalnego) oraz długookresowy (strategia) zapewnia racjonalne i efektywne 

wykorzystywanie środków finansowych w stosunku do potrzeb i możliwości oraz 

gwarantuje mieszkańcom i sektorowi gospodarki bezpieczeństwo i stabilizację, 

potwierdza konsekwencję w realizacji przyjętej wizji przyszłości.  

Plan Rozwoju Lokalnego miasta Ciechanów uszczegóławia w horyzoncie 

średniookresowym długofalową Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 

Miasta Ciechanów do 2023 roku. Wskazuje on cele i kierunki zaangażowania środków 

własnych oraz przewidywane możliwości pozyskiwania dofinansowania 

zewnętrznego. Plan Rozwoju Lokalnego nie określa ogólnych, nadrzędnych celów, 

lecz definiuje konkretne zadania służące osiągnięciu postawionych celów, terminy ich 

realizacji, sposoby finansowania i szacowane koszty w celu skutecznej realizacji 

strategii. Plan Rozwoju Lokalnego stanowi podstawę i wytyczne do konstruowania 

rocznych planów inwestycyjnych i budżetów miasta, a jednocześnie jego posiadanie 

jest pomocne przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, a zwłaszcza europejskie. 

Celem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Ciechanów jest dążenie do 

osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego przy możliwie 

najlepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów finansowych, organizacyjnych oraz 

ludzkich w mieście oraz skoncentrowanie środków na strategicznych działaniach. Na 

bazie analizy czynników wpływających na kształtowanie rozwoju lokalnego zostały 

w ramach PRL wyłonione zadania, które mają na celu poprawę warunków 

sprzyjających rozwojowi gminy i realizację najistotniejszych dla gminy 

krótkookresowych celów. Przy realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju 

Lokalnego uwzględnione zostały zasoby finansowe gminy i możliwości 

dofinansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych oraz z innych źródeł. 

Niniejszy dokument, przedstawiający zamierzenia i zadania na lata 2016-2020 

jest kontynuacją Planu Rozwoju Lokalnego miasta Ciechanów 2011 – 2015. Został on 

przygotowany w oparciu o prace powołanych przez Prezydenta Miasta zespołów 

zadaniowych i będzie podlegał monitorowaniu oraz aktualizacji zgodnie 

z określonymi procedurami. 
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2. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

Niniejszy dokument określa kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy 

Miejskiej Ciechanów na lata 2016 – 2020. Plan przedstawia aktualną sytuację 

społeczno-ekonomiczną gminy, formułuje działania krótkookresowe oraz zawiera 

opis zadań zmierzających do osiągnięcia celów zidentyfikowanych w Strategii 

rozwoju miasta Ciechanów. PRL szacuje spodziewane efekty planowanych działań  

i ich wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje potencjalne i oczekiwane 

kierunki pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zaangażowanie środków 

własnych gminy.  

W Planie zidentyfikowane są wszystkie działania i zadania o charakterze 

rozwojowym, podejmowane i planowane do przeprowadzenia zarówno wyłącznie ze 

środków własnych gminy, jak i innych oczekiwanych źródeł finansowania 

zewnętrznego. Decyzje o realizacji niektórych zamierzeń uzależnione są od 

możliwości pozyskania dofinansowania. Na etapie planowania średniookresowego, 

zapisy dotyczące sposobów finansowania zadań (z wyjątkiem tych których realizacja 

już się rozpoczęła) są zapisami miękkimi, wskazującymi obecnie bardziej na potrzeby 

gminy, niż praktyczne możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Decyzje 

o aplikowaniu o środki zewnętrzne podejmowane będą w trakcie bieżących decyzji, 

uwzględniających zmieniające się otoczenie zewnętrzne, zasady przyznawania 

dofinansowania i warunki konkursowe. 

Ze względu na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, 

niezbędne jest zapewnienie elastycznego podejścia do planowanych zadań 

inwestycyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do zadań jednorocznych, przewidzianych 

do realizacji w kilkuletniej perspektywie. W miarę potrzeb i istotnych zmian 

zachodzących w otoczeniu, Plan Rozwoju Lokalnego będzie podlegał aktualizacji. 

Plan Rozwoju Lokalnego miasta Ciechanów 2016-2020 opracowany został 

zgodnie z celami strategicznymi i operacyjnymi wyznaczonymi w Strategii rozwoju 

społeczno gospodarczego miasta Ciechanów do 2023 roku „Zrównoważony rozwój 

wyzwaniem XXI wieku”. Dokument jest zgodny z zapisami zawartymi w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów i wieloletnimi programami 

inwestycyjnymi, ujętymi w budżecie gminy w 2016 r. Plan jest zgodny również  

z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla – Strategią Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do roku 2030, Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
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Województwa Mazowieckiego oraz Strategią Rozwoju Kraju 2020 i Krajową Strategią 

Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020. 

 

3. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Ciechanowa 

3.1. Położenie i powierzchnia 

Miasto Ciechanów, o powierzchni 32,77 km2, administracyjnie stanowi gminną 

jednostkę samorządu terytorialnego, wchodzącą w skład powiatu. Ciechanów 

położony jest w północno - wschodniej części województwa mazowieckiego, 90 km 

od Warszawy. Gmina miejska sąsiaduje z gminą wiejską Ciechanów oraz Opinogórą 

Górną. Jest to jedno z najstarszych miast na Mazowszu Północnym, o rodowodzie 

sięgającym według badań archeologicznych co najmniej na VII wiek. Pierwotne 

grodzisko i osada powstały na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych z Prus, 

Wielkopolski i Śląska na Ruś i Litwę oraz szlaku bursztynowego. Pierwsza wzmianka 

historyczna o mieście pochodzi z tzw. falsyfikatu mogileńskiego (1065r.). Gród jest 

wymieniany w źródłach historycznych jako pełniący ważną rolę w systemie 

obronnym Mazowsza i kraju. Od XII wieku Ciechanów stał się siedzibą kasztelana.  

W połowie XIV wieku do miasta zostali sprowadzeni zakonnicy Augustianie, których 

klasztor powstał na południe od ówczesnego starego miasta, oraz wybudowany 

został murowany zamek w północnej części miasta. 

W swojej historii miasto miało zarówno okresy bujnego rozwoju i świetności, jak 

i wyniszczające najazdy Prusów, Jaćwingów, Krzyżaków czy Szwedów. W XVI wieku 

Ciechanów – będący u szczytu rozwoju, z 5.000 mieszkańców - wszedł w skład 

wdowiej oprawy królowej Bony, dzięki której wyremontowano wówczas gruntownie 

zamek książąt mazowieckich, zniszczony później przez Szwedów. Przez wieki miasto 

było siedzibą kasztelani. W dobie rozbiorów zostało zaliczone do kategorii miast 

wojewódzkich. Po wcieleniu do Prus weszło w skład powiatu przasnyskiego,  

a w czasie Księstwa Warszawskiego stało się miastem prywatnym. Po powstaniu 

listopadowym powtórnie uzyskuje status powiatu, utrzymany w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego XX wieku. W czasie II wojny światowej Ciechanów 

w randze rejencji włączony został w skład Rzeszy. Z tego okresu zachował się 

fragment założeń urbanistycznych osiedla urzędniczo – robotniczego  

w prawobrzeżnej części miasta z największym w Europie zespołem bloków 

komunalnych, budowanych przez Niemców w czasie okupacji. Po wojnie Ciechanów 
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powtórnie stał się siedzibą władz powiatu, w latach 1975-1998 podniesiony został do 

rangi miasta wojewódzkiego, a w wyniku reformy terytorialnej w 1998 roku po raz 

kolejny wrócił do rangi powiatu. Obecnie jest siedzibą powiatu ziemskiego. 

3.2. Demografia 

Ciechanów zamieszkuje 43,9 tys mieszkańców (dane: grudzień 2015), w tym 47% 

mężczyzn i 53% kobiet. Gęstość zaludnienia miasta wynosi  1351 osób/km2. W ostatnich 

latach zauważalny jest niewielki spadek ilości mieszkańców, związany zarówno z niżem 

demograficznym, jak i z ruchami migracyjnymi. Najliczniejsza grupa – 65% mieszkańców 

jest w wieku produkcyjnym, 17% to dzieci i młodzież, a 18% społeczności jest w wieku 

poprodukcyjnym.  

Prognozy demograficzne dla rozwoju miasta przeprowadzone przez GUS na podstawie 

Narodowego Spisu Powszedniego z 2011 r wskazują, że do 2025 roku liczba mieszkańców 

pozostanie na poziomie ok 44 tys. , natomiast w roku 2050 liczba mieszkańców spadnie do 

32 tys.  Systematycznie przybywać będzie osób w wieku poprodukcyjnym, zmniejszać się 

będzie liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym co potwierdza 

ogólną tendencję do starzenia się społeczeństwa. 

3.3. Środowisko przyrodnicze 

Ciechanów leży w granicach obszaru Zielone Płuca Polski, zajmującego 20% 

powierzchni kraju, w północno-wschodniej części Polski. Położony jest na 

Wysoczyźnie Ciechanowskiej o profilu równinnym. Czyste środowisko przyrodnicze - 

dolina rzeki Łydyni, uznana za zespół przyrodniczo-krajobrazowy, duże zespoły 

zieleni, istniejące zbiorniki wodne oraz brak uciążliwego przemysłu - stanowią duży 

atut miasta. Przepływająca przez miasto rzeka ma ograniczone zasoby wodne, 

o niewielkim spadku, ale z dużymi walorami krajobrazowymi. Dolina rzeki to łąki, 

niewielkie zagajniki, wszystkie o charakterze pierwotnym i niezmienionym 

działaniem człowieka. Ponad 80% tego obszaru stanowią podmokłe, nadrzeczne 

zarośla o bogatym podszyciu i runie, złożonym z wiechlin, ostów, pokrzyw i szczawiu. 

Ocena stanu jakości powietrza w województwie mazowieckim realizowana jest  

w ramach państwowego monitoringu środowiska. Obecnie WIOŚ dokonuje 

klasyfikacji w województwie mazowieckim w 4 strefach. Miasto Ciechanów znajduje 

się w obrębie strefy mazowieckiej, która zaliczana jest  do klasy C ze względu na 

stężenie pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(α)pirenu.  
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Ciechanowie przez lata 

prowadził monitorowanie jakości powietrza na stacji przy ulicy Strażackiej 6 dla: 

pyłu zawieszonego PM10, metali (arsenu, ołowiu, kadmu i niklu) i benzo (α)pirenu  

w pyle oraz benzenu przy ul. Pułtuskiej (pomiary benzenu prowadzono do 2010 r.,  

w 2011 r. zrezygnowano z pomiarów). Od 2009 r.  sukcesywnie wyłączano z badań 

poszczególne wskaźniki zanieczyszczeń powietrza. 2014 rok był ostatnim, kiedy 

prowadzono pomiary stężenia pyłu PM10 przy ul. Strażackiej w Ciechanowie. Ocena 

jakości na terenie miasta obecnie prowadzona jest na podstawie modelowania 

wyników badań wskaźników zanieczyszczeń z innych stacji pomiarowych na terenie 

województwa mazowieckiego. 

 Energetyczne spalanie paliw powoduje emisję głównie: dwutlenku siarki, 

tlenków azotu, pyłów, tlenku i dwutlenku węgla, natomiast ze źródeł 

technologicznych poza wymienionymi rodzajami zanieczyszczeń mogą być 

emitowane związki organiczne, nieorganiczne, metale ciężkie czy jakieś inne 

substancje specyficzne dla stosowanej technologii. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o., wytwarza ciepło 

na potrzeby grzewcze miasta. Surowcem do produkcji ciepła jest węgiel kamienny  

o stosowanych parametrach jakościowych: wartość opałowa Q ≥ 22 MJ/kg, zawartość 

popiołu dla kotłów parowych A ≤ 19,0 % i do 20% przy kotłach wodnych, zawartość 

siarki S ≤ 0,8 %. Emisja gazów i pyłu odbywa się poprzez jeden emitor o wysokości 

h=120 m i średnicy wylotu 3,0 m. Przedsiębiorstwo eksploatuje również trzy 

kotłownie lokalne gazowe o łącznej mocy 0,0197 MW. Instalacja PEC sp. z o.o. jest 

największą eksploatowaną na terenie miasta. Poza nią pracuje kilkadziesiąt instalacji 

energetycznych i technologicznych.  

Pomimo powszechnego stosowania ciepła sieciowego w budynkach 

wielorodzinnych wciąż jeszcze większość gospodarstw domowych w zabudowie 

jednorodzinnej na terenie miasta korzysta z indywidualnych kotłowni na paliwo 

stałe, co jest główną przyczyna wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza w okresie 

sezonu grzewczego i składa się na problem niskiej emisji. 

Emisja z tych źródeł jest szczególnie uciążliwa ze względu na niskie kominy  

i małe rozproszenie zanieczyszczeń. W nieefektywnych urządzeniach grzewczych 

spala się niskiej jakości węgiel, a często także różnego rodzaju materiały odpadowe  

i odpady komunalne. W indywidualnym ogrzewnictwie funkcjonują urządzenia 
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grzewcze o przestarzałej konstrukcji jak kotły komorowe tradycyjne, bez regulacji  

i kontroli ilości podawanego paliwa do paleniska oraz bez regulacji i kontroli 

powietrza wprowadzanego do procesu spalania, o średniorocznej sprawności do 

65%. 

WIOŚ w 2014 roku prowadził długookresowe badania hałasu w Ciechanowie 

Zanotowano przekroczenia w stosunku do obowiązujących norm natężenia hałasu  

w ruchu drogowym, zarówno w dzień jak i w nocy.  W tym samym okresie 

prowadzono również monitoring pól elektromagnetycznych. W odniesieniu do roku 

2011 odnotowano wzrost poziomów pól. 

 Stopień usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków jest bardzo wysoki, 

dzięki czemu stan rzeki Łydyni – sprawdzany w ramach regionalnego monitoringu 

WIOŚ - ulega ciągłej poprawie. Obecnie wody rzeki zaliczone są do II klasy czystości. 

Istniejący poziom zanieczyszczeń pochodzi przede wszystkim z substancji 

organicznych. Systematycznej rozbudowie ulega sieć kanalizacji deszczowej oraz 

wzrasta ilość separatorów substancji ropopochodnych, co wpływa na poprawę 

stopnia czystości wód rzeki.  

Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne gromadzone są na wybudowanym  

w latach 2013-2015 Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

w Woli Pawłowskiej. Głównym elementem nowoczesnego systemu jest instalacja 

mechaniczno – biologicznego przekształcania odpadów komunalnych zmieszanych 

Trafiają tu odpady z kilku gmin regionu ciechanowskiego. Moce przerobowe części 

mechanicznej to 50 tys. ton odpadów komunalnych zmieszanych i 5 tys. ton odpadów 

surowcowych selektywnie zebranych rocznie na dwóch zmianach. W części 

biologicznej przewidziano przetwarzanie 24 tys. ton frakcji drobnej wytworzonej  

w części mechanicznej i 2 tys. ton odpadów zielonych. Obecnie docierające do 

instalacji odpady stanowią mniej niż 50% mocy przerobowej instalacji i są 

przetwarzane w systemie jednozmianowym. Co roku trafia tam ok. 22-24. tys. ton 

odpadów z terenu Ciechanowa oraz gmin ościennych. W 2016 roku Sejmik 

Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę, dzięki której Regionalny Zakład 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej został uwzględniony 

na liście Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

Poziom segregacji odpadów w 2015 r. wg złożonych deklaracji dla nieruchomości 

zamieszkałych wyniósł ponad 93% ogółu mieszkańców.  
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3.4. Obszary i obiekty chronione 

Ciechanów jest zielonym miastem. Znajdują się tu dwa zespoły zieleni leśnej – las 

Śmieciński i Krubiński, oraz duże kompleksy parkowe.  Największą powierzchnię 

zajmuje położony w centrum miasta obszar chroniony Zespół Przyrodniczo – 

Krajobrazowy „Dolina Rzeki Łydyni”. Ochroną objęte są wartości przyrodnicze 

i krajobrazowe terenu oraz występujące gatunki roślin i zwierząt. W granicach 

Zespołu znalazły się też obiekty zabytkowe i obszary pod nadzorem 

konserwatorskim (Zamek Książąt Mazowieckich, Kościół Farny, Farska Góra).  

Na terenie miasta Ciechanów znajduje się 38 zabytków nieruchomych, wpisanych 

do rejestru zabytków, w tym 1 stanowisko archeologiczne. Są to jedne 

z najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego na terenie miasta, wśród nich 

wyróżniają się dwa zespoły sakralne, zespół koszarowy, zespół budynków Komendy 

Policji, zespół cmentarny, browar, zespół historycznych założeń urbanistycznych, 

zamek gotycki z otoczeniem i ratusz, grodzisko i podgrodzie, założenia zieleni 

miejskiej – park przy Farskiej Górze, przy kościele poaugustiańskim i ciąg spacerowy 

nad Łydynią, zespół budynków dawnej guzikarni, budynek Banku Spółdzielczego  

z oficyną, budynek dyrekcji cukrowni wraz z pakiem krajobrazowym, budynek 

pocztowo-mieszkalny oraz 15 domów i kamienic.  

Ochronie podlegają również pomniki przyrody na terenie miasta: dęby 

szypułkowe przy ul. Sierakowskiego, Fabrycznej i w lesie Śmiecińskim oraz głaz 

narzutowy – pomnik przy ul. 17-go Stycznia. Nie do końca wykorzystane są atuty 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Ruch turystyczny w mieście i okolicy jest 

niewielki. Istniejąca turystyka sprowadza się do pobytów jednodniowych lub 

biznesowych.  

W okresie funkcjonowania poprzedniego Planu Rozwoju Lokalnego 

przeprowadzona została rewitalizacja Ratusza, który od początków powstania  

w I połowie XIX wieku nieprzerwanie stanowił siedzibę władz administracyjnych. 

W zakresie uwarunkowań ochrony środowiska przyrodniczego najistotniejszymi 

obszarami problemowymi są: 

 wyrobiska po-cegielniane w kilku obszarach miasta, wymagające rekultywacji 

 brak obwodnicy dla natężonego ruchu tranzytowego  

 niedostateczna sieć kanalizacji deszczowej 

 niedostateczne zagospodarowanie terenów zielonych i zdegradowane 
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powierzchnie leśne na obrzeżach,  

 tereny zabudowane, na których niezbędna zieleń urządzona funkcjonalnie  

i ekologicznie występuje w formie szczątkowej 

 niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. 

 

4. Zagospodarowanie przestrzenne 

Miasto Ciechanów składa się z kilkunastu osiedli, dobrze skomunikowanych ze 

sobą dzięki uruchomieniu w 2015 roku pętli miejskiej. Rozległy obszar miasta 

pozwala na zachowanie stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia. Ciechanów 

podzielony jest na części osadnicze i funkcjonalne zarówno w sposób naturalny, przez 

dolinę rzeki Łydyni, jak i przez przebiegającą przez środek  miasta magistralę 

kolejową E65.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Ciechanów zostało przyjęte uchwałą nr 69/VIII/2007 przez Radę Miasta dnia 31 maja 

2007 r. Niniejszy dokument stanowi zmianę Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów, które zostało przyjęte uchwałą 

nr 113/XI/99 przez Radę Miejską w Ciechanowie w dniu 16 grudnia 1999 r. Studium 

to dokument planistyczny, który wskazuje sposób kompleksowego, harmonijnego 

kształtowania przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem społecznych, gospodarczych, 

przyrodniczych i kulturowych, z uwzględnieniem właściwego rozmieszczenia 

przestrzennego funkcji oraz ich najbardziej korzystnego i bezkonfliktowego 

sąsiedztwa. 

Rada Miasta Ciechanów Uchwałą nr 228/XIX/2012 z dnia 31.05.2012 przystąpiła 

do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ciechanów, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ciechanów 

nr 69/VIII/07 z dnia 31 maja 2007 r. Decyzja o zmianie dokumentu podyktowana 

była: 

- zgłaszanymi od lat wnioskami mieszkańców o zmianę przeznaczenia terenów – 

wyróżniają się trzy skupiska wniosków: pomiędzy ulicami Przasnyską i Gruduską, 

pomiędzy osiedlem Jeziorko a wschodnią granicą miasta oraz w rejonie ulicy 

Mławskiej przy wylocie z miasta drogi wojewódzkiej nr 615 (w 90% wnioski dotyczą 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej); 

- potrzebą uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie 
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realizowanej „pętli miejskiej”; 

- potrzebą sprecyzowania nowej funkcji dla obszaru byłych koszar (dotychczas 

„teren zamknięty” związany z obronnością kraju); 

- zmianą przepisów obowiązujących w zakresie problematyki studium (m.in. 

dotyczącej udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego). 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, określające 

i warunkujące możliwości inwestowania w konkretnych obszarach miasta, 

opracowywane są według przyjmowanych harmonogramów, opracowywanych na 

podstawie wniosków wpływających od mieszkańców i innych podmiotów. Obecnie na 

terenie Ciechanowa obowiązuje 40 miejscowych planów, które obejmują w sumie 

obszar 942,97 ha, co stanowi prawie 30% powierzchni miasta. 

 

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Powierzchnia  

(w ha) 
Rok uchwalenia 

1. Mpzp Płońska 1,5 1995 

2. Mpzp Przasnyska 7,1 1995 

3. Mpzp Zespół garaży os. Powstańców Wlkp 0,8 1995 

4. Mpzp Gostkowska 1,3 1996 

5. Mpzp Parkowa 0,5 1996 

6. Mpzp Graniczna 1,1 1996 

7. Zmiana Mpzp „Przasnyska” dot. Działki oznaczonej nr „20” 0 1997 

8. Mpzp Batalionów Chłopskich I 0 1997 

9. Mpzp Batalionów Chłopskich II 5,1 1998 

10. Mpzp Ściegiennego, Strażacka 0,6 1998 

11. Mpzp Dzielnica Bloki 82 1999 

12. Mpzp Sady Gostkowskie II 3,4 1999 

13. Mpzp Kargoszyńska 5,6 2000 

14. Mpzp Teren pomiędzy osiedlem Jeziorko i 40-lecia 16,2 2002 

15. Mpzp Trzy obszary – ul. Komunalna, ul. M. Kolbe, ul. Wesoła 12,8 2003 

16. Mpzp Płocka 39,9 2003 

17. Mpzp Karola Szwanke 6,4 2003 

18. Mpzp Dolina Łydyni 56,9 2004 

19. Mpzp Różyckiego Płocka 11,5 2005 

20. Mpzp Dzielnica przemysłowa II 76 2007 

21. Mpzp Krubin II 133 2008 

22. Mpzp Powstańców Wlkp 44.5 2009 

23. Mpzp Bogusławskiego 2 2009 

24. Zmiana mpzp Batalionów Chłopskich II 0 2009 

25. Mpzp Jeziorko II 14,14 2010 

26. Mpzp Kącka 5,85 2010 

27. Mpzp Płońska - Sońska 18,2 2011 



Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów 2016 – 2020 

Strona 15 z 67 

28. Pzp „Wiejska” 16,6 2011 

29. Zmiana mpzp „Krubin II” 0 2012 

30. Mpzp „Łydynia” 184,58 2012 

31. Mpzp „Malinowa” 23,82 2012 

32. Mpzp „Przasnyska II” 17,72 2012 

33. MPZP „Szczurzynek” 46,66 2012 

34. MPZP „Mławska” 22,05 2013 

35. Mpzp „Trakt Rezczkowska” 1,28 2014 

36. Mpzp „Orylska” 32,39 2014 

37. Mpzp „Kolonijna” 44,49 2014 

38. Zmiana Mpzp „Szczurzynek” 0 2014 

39. Mpzp „Sady Gostkowskie III” 6,39 2014 

40. Mpzp przy ul. Sienkiewicza 0 2015 

 

W trakcie opracowywania są plany miejscowe dla kolejnych obszarów miasta.  

 

Miasto jest obecnie dobrze skomunikowane. 8 mostów drogowych (w tym 7 

Gminy Miejskiej Ciechanów i 1 na drodze krajowej), 5 bezkolizyjnych przejazdów nad 

i pod torami kolejowymi sprawiło, że ruch samochodów w mieście nie jest tak 

uciążliwy. Przyczyniło się do tego oddanie do użytku w 2015r. pętli miejskiej. Pętla 

miejska to ponad 13 km pierścień wewnątrz miasta, w którego skład wchodzą drogi, 

chodniki i ścieżki rowerowe.  W okresie obowiązywania poprzedniego Planu 

wybudowano dwa nowe mosty na rzece Łydyni, cztery skrzyżowania dwupoziomowe 

z magistralą kolejową, skrzyżowania typu rondo z drogami wyższych kategorii oraz 

odgałęzienie pętli z dzielnicy przemysłowej do drogi nr 50 na wysokości Krubina. Ta 

inwestycja, poza skomunikowaniem wszystkich części miasta, otworzyła nowe tereny 

inwestycyjne i w znaczący sposób podniosła standard życia mieszkańców 

Ciechanowa. 

 

5. Gospodarka 

Rozwój lokalny to spójne, regularne i aktywne funkcjonowanie i współpraca 

społeczności lokalnych, władzy lokalnej oraz innych podmiotów działających 

w gminie, które prowadzi do tworzenia nowych i poprawy istniejących zalet 

użytkowych gminy, konstruowania atrakcyjnych warunków dla miejscowej 

gospodarki i przedsiębiorczości oraz zapewnienia ładu przestrzennego 
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i ekologicznego. Głównym celem rozwoju lokalnego jest kreowanie sprzyjających 

warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Jednym z głównych atutów Ciechanowa jest wyraźne wyodrębnione terenów 

przeznaczonych na rozwój przemysłu – duża dzielnica przemysłowa oraz pas między 

ul. Mławską i torami kolejowymi. Zaletami jest także korzystne położenie przy 

głównych szlakach kolejowych i drogowych, miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego obejmujące już obszar ok 30% powierzchni, chłonny rynek pracy, 

dobrze wykształcona kadra, spadające bezrobocie, dobrze rozwinięta infrastruktura 

komunalna na terenach przemysłowych. 

W mieście nie wyróżnia się główna dziedzina rozwoju gospodarczego. 

Przedsiębiorczość opiera się przede wszystkim na handlu, usługach, budownictwie 

oraz przemyśle przetwórczym. Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 4,5 

tys. podmiotów gospodarczych (dane z XII. 2014 r.), z czego najliczniejszą jest grupa 

mikroprzedsiębiorstw.  

Spośród funkcjonujących podmiotów gospodarczych, zdecydowana większość 

należy do sektora prywatnego, a jedynie nieliczne do sektora publicznego. Spora 

liczba firm posiada wieloletnie tradycje w sferze małej przedsiębiorczości. Klimat, 

sprzyjający inwestycjom, przyciągnął do Ciechanowa udział kapitału zagranicznego, 

ulokowanego w kilkunastu firmach. Najwięcej przedsiębiorstw działa w sferze handlu 

hurtowego i detalicznego – około 29%, ponad 10% prowadzi działalność w branży 

budowlanej, a ponad 9% prowadzi działalność profesjonalną, naukową i techniczną 

(dane GUS 2014r). 

Ciechanowskie przedsiębiorstwa odnoszą sukcesy nie tylko w kraju, ale wysokiej 

jakości produktami i usługami zdobywają rynki zagraniczne. Najliczniejsza jest grupa 

mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 9 pracowników. Do sektora MSP, 

zatrudniającego od 10 do 249 pracowników, należy powyżej 4% przedsiębiorstw, 

nieliczne są duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 pracowników. 

Najbardziej znaczącymi inwestycjami zagranicznymi w mieście są: największa  

w Polsce, nowoczesna drukarnia czasopism niemieckiego Wydawnictwa H. Bauer 

oraz Zakład Produkcji Papieru Higienicznego Delitissue włoskiej grupy kapitałowej 

Sofidel. Współpraca z zagranicznymi inwestorami zaowocowała w ostatnich latach 

rozwojem lokalnych gałęzi przemysłu, napływem technologii i wzrostem produkcji.  

Z firm rodzimych wymienić należy Zakłady Przemysłu Drobiarskiego Cedrob, Zakłady 
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Mechaniczne Cynkownia Ogniowa Metaltech, Fabrykę Narzędzi Fanar, systemy 

kominowe Jawar,  Centrum Handlowe Galeria Mrówka, Kotlan, Farbex, Euroinstal  

i wiele innych. 

Ciechanów posiada wysoki poziom uzbrojenia w infrastrukturę komunalną, 

wymagającą jednak częściowo modernizacji oraz, ze względu na rozwój budownictwa 

mieszkaniowego, rozbudowy. Trzy ujęcia wód podziemnych zapewniają duże zasoby 

wody. Z sieci wodociągowej korzysta około 96% mieszkańców i większość 

przedsiębiorstw. Łączna długość sieci wodociągowej w Ciechanowie na koniec 2015 

roku wynosiła: 

 magistralna: 11,8 km 

 rozdzielcza: 155,7 km 

 przyłącza wodociągowe: 96,4 km 

Własne ujęcia wody posiadają m.in.: 

- Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie; 

- Delitissue Sp. z o.o. 

 

Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta ponad 98% odbiorców z  Ciechanowa. 

Ścieki z kanalizacji w całości trafiają do nowoczesnej miejskiej oczyszczalni ścieków. 

Corocznie rośnie liczba przyłączy kanalizacji sanitarnej i ilość odprowadzanych 

ścieków. 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2015 roku wynosiła: 

 siec rozdzielcza                          - 122,1  km 

 przyłącza do budynków             - 55,2  km 

  

  Miejski system ciepłowniczy tworzą: ciepłownia centralna wytwarzająca ciepło  

w postaci wody gorącej i pary technologicznej, sieci ciepłownicze o łącznej długości 

54,277 km. (31.12.2015 r). Kolejnym elementem systemu ciepłowniczego jest 270 szt. 

węzłów cieplnych. Spółka jest właścicielem 181 szt. (67,04%). Wszystkie węzły cieplne 

dostawcy ciepła wyposażone są w regulatory temperatury z kompensacją pogodową, które 

zapewniają osiągnięcie pożądanego komfortu cieplnego w ogrzewanym obiekcie. 

 Z ciepła systemowego wg stanu na 31.12.2015 r.  korzysta 29.571  osób – ponad 65% 

mieszkańców Ciechanowa, w tym z ciepłej wody użytkowej 19.650 osób. Ciepło 
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systemowe wg stanu na 31.12.2015 r.  dostarczane jest do 314 podmiotów – odbiorców 

ciepła na podstawie umów dostawy/sprzedaży ciepła. 

 Do czterech kluczowych klientów, których udział w mocy zamówionej wyniósł w 2015 

r. 62,32% mocy cieplnej, a zakup ciepła stanowił 70,15% całkowitej ilości sprzedanego 

ciepła, należą: 

 - SML-W „Zamek”, 

 - Drukarnia Bauer Sp. z o.o. (aktualnie Bauer Print  Sp, z o.o.), 

 - TBS Sp. z o.o. (w tym wspólnoty), 

 - SML-W „Mazowsze”. 

 Powierzchnia ogrzewana wynosi 812 348,20 m2 , w tym między innymi: 

 - mieszkania –  519 888,49 m2,  

  z tego c.w.u –  360 856,31 m2, 

 - przemysł    41 624,62 m2. 

 

Obecny stan sieci energetycznej na terenie Ciechanowa jest dobry. Istniejące 

urządzenia zaspokajają potrzeby odbiorców w zakresie wykorzystywanych mocy  

i parametrów napięcia.  

Aktualne wykorzystanie transformatorów i linii niskiego napięcia zapewnia 

możliwość naturalnego wzrostu mocy przez istniejących odbiorców. Sieć średniego 

napięcia wykorzystywana jest w stopniu umożliwiającym jej dalszą rozbudowę  

i podłączanie nowych stacji transformatorowych. W przypadku pojawienia się 

odbiorców zgłaszających zapotrzebowanie na moc rzędu kilku MW wystąpi 

konieczność rozbudowy istniejących GPZ lub budowę nowych. Dla odbiorców 

wymagających zwiększonej pewności zasilania niezbędna jest rozbudowa linii SN  

w celu zasilania drugostronnego. Pod względem stanu technicznego na terenie 

Ciechanowa znajdują się odcinki sieci zarówno abonenckiej, jak i oświetleniowej, 

wymagające modernizacji, np. ul. Płońska. Pokrzywione i kruszące się stare słupy 

trakcji napowietrznej szpecą miasto. Sieci napowietrzne często są powiązane z siecią 

zasilającą oświetlenie uliczne. W przyszłości konieczne będzie rozdzielenie tych sieci 

oraz tam, gdzie jest to technicznie możliwe umiejscowienie sieci kablowych pod 

ziemią. 

Do największych skupisk obiektów i osiedli doprowadzony jest gaz sieciowy 

na średnim ciśnieniu. Źródłem zasilania sieci gazowej średniego ciśnienia są dwie 

stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe na terenie Ciechanowa - przy ul. Kwiatowej  

i Kasprzaka. Niewielka część odbiorców zasilana jest za pomocą gazu o niskim 
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ciśnieniu (w części środkowo wschodniej miasta). Miasto zasilane jest poprzez 

gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Siedlin - Uniszki Zawadzkie (DN400). Na terenie 

miasta natomiast występują dwa gazociągi wysokiego ciśnienia (DN150 oraz DN100), 

których operatorem jest spółka Gaz System S.A Oddział w Rembelszczyźnie, a które 

doprowadzają gaz do stacji redukcyjno pomiarowych pierwszego stopnia. Stacje ta 

nie wymagają rozbudowy – szacowane rezerwy przesyłowe wynoszą ok. 40%, co  

w przeliczeniu na moc wynosi 30 MW. W 2014 roku całkowite zużycie gazu na 

terenie Ciechanowa uległo zwiększeniu do 25 592,00 m3. Nadal najwyższym 

zużyciem charakteryzowały się gospodarstwa domowe. Na terenie miasta występują 

2 stacje redukcyjno-pomiarowe II-go stopnia zmodernizowane w roku 2010. Stan 

techniczny sieci średniego ciśnienia należy określić jako wystarczający do 

zapewnienia ciągłości dostaw. 

Drogi w mieście podlegają czterem zarządcom. Gminna sieć drogowa obejmuje 

128,7 km dróg (w tym 13,34  z pętli miejskiej) oraz 7 mostów o łącznej długości 

126,65 m, w tym 6 mostów na rzece i 1 na rowie melioracyjnym (stan na dzień 

31.12.2015 r.). 

Do spółek komunalnych ze 100% własnością gminy należą: 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. – operator systemu 

ciepłowniczego miasta, zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem  

i dystrybucją ciepła w Ciechanowie, a od początku 2011 roku także obrotem 

ciepła.  

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. świadczące usługi komunalne. 

Podstawową działalnością jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych, letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów oraz konserwacja  

i zakładanie terenów zieleni. Spółka świadczy również usługi w zakresie 

prowadzenia działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapewnienia im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt. PUK jest 

właścicielem składowiska odpadów, schroniska dla zwierząt bezdomnych oraz 

administruje cmentarzem komunalnym. 

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., zarządzające  

i administrujące budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy 

miejskiej oraz budujące domy mieszkalne i eksploatujące je na zasadach 

najmu. 
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 Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., prowadzący zorganizowaną 

komunikację miejską transportu pasażerskiego dla mieszkańców Ciechanowa  

i gmin ościennych . 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zajmujący się dostawą i sprzedażą 

wody oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków. Zakład eksploatuje ujęcia 

wody, stacje uzdatniania, przepompownie i oczyszczalnię ścieków.  

 

Głównymi problemami w sferze gospodarczej są: 

 Brak dużych uzbrojonych terenów pod inwestycje, ograniczona terytorialnie 

dzielnica przemysłowa; 

 Stosunkowo niewielki teren pod inwestycje zlokalizowany w specjalnej strefie 

ekonomicznej; 

 Rozdrobniona własność większych gruntów pod duże inwestycje (większość 

w rękach prywatnych); 

 Rozproszenie zabudowy miasta na dużym obszarze; 

 Brak priorytetów w polityce inwestycyjnej, rozdrobnienie w wydatkach 

inwestycyjnych; 

 Brak szans na pracę i perspektyw dla młodych ludzi, powodujący ich odpływ; 

 Słaba kondycja finansowa i rozdrobnienie małych przedsiębiorstw; 

 Niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw; 

 Niewystarczający potencjał ilościowy i jakościowy instytucji otoczenia 

biznesu; 

 Niewystraczające dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku 

pracy; 

 Słabo rozwinięte zaplecze turystyki biznesowej; 

 Niedostatecznie wykorzystane walory przyrodnicze gminy w jej promocji; 

 Zły stan terenów poprzemysłowych, brak zagospodarowania i przeznaczenia 

np. na cele kulturalno – wypoczynkowe. 

 

6. Sfera społeczna 

Najliczniejsza grupa mieszkańców Ciechanowa (65%) jest w wieku produkcyjnym, 

17% to dzieci i młodzież, a 18% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Nieznacznie, 

choć systematycznie spada ilość mieszkańców Ciechanowa. Niepokojącą tendencją jest  

zmniejszający się odsetek osób w  wieku produkcyjnym a wzrastająca liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym potwierdzająca  zjawisko  starzenia się społeczeństwa.  
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Struktura ludności wg wieku 

L.p. Ludność w wieku 2000 r. 2004 r. 2008 r. 2010 r. 2015 r 

1 Przedprodukcyjnym 12 186 10 193 6 696 6 807 7785 

2 Produkcyjnym 30 028 30 318 32 543 32 214 28331 

3 Poprodukcyjnym 5 393 5 763 6 234 6 498 7796 

 Razem 47 607 46 274 45 473 45 519 43912 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl 
 

 

Ciechanów to obecnie jedno z ważniejszych ośrodków edukacji w regionie.  

W gestii samorządu gminnego znajduje się szkolnictwo podstawowe i gimnazja. 

Opiekę dla dzieci w wieku przedszkolnym zapewnia żłobek, 7 samorządowych 

placówek przedszkolnych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola 

prywatne i społeczne. W mieście jest 7 szkół podstawowych, w tym dwie społeczne, 

oraz 6 gimnazjów, w tym dwa niepubliczne. W ciągu ostatnich kilkunastu lat 

odnotowano spadek liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach,  

a wzrasta liczba dzieci w przedszkolach. Malejąca liczba uczniów powoduje 

zmniejszenie liczby zatrudnionych nauczycieli przy jednoczesnym wzroście ich 

kwalifikacji. Obecnie ponad 91% nauczycieli legitymuje się wykształceniem wyższym 

magisterskim, a ponad 58% stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego. 

Prowadzony system doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że 

większość posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz 

liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech 

przedmiotów.  

 

Placówki oświatowe podległe pod miasto (2015 r.) 

L.p.  Żłobek Przedszkola 
Szkoły 

podstawowe 
Gimnazja 

1 Ilość 1 7 5 4 

2 Ilość oddziałów 2 34 122 51 

3 Liczba dzieci 42 836 2837 1 262 

4 
Liczba etatów 
nauczycielskich 

433,64 

 

http://www.stat.gov.pl/
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W mieście funkcjonują również cztery zespoły szkół ponadgimnazjalnych, 

cztery licea ogólnokształcące, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz kilka szkół 

pomaturalnych o ciekawych i różnorodnych kierunkach kształcenia. Ponadto 

znajdują się tu trzy wyższe uczelnie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa 

Szkoła Biznesu i Zarządzania oraz Wyższa Szkoła Menedżerska posiadające w swej 

ofercie wiele perspektywicznych kierunków i specjalizacji oraz dysponujące bogatym 

zapleczem technicznym i dobrze wykształconą kadrą nauczycielską. Gmina 

Ciechanów w ramach swoich możliwości wspiera uczelnie i współpracuje z nimi. 

Ułatwiony dostęp do szkół wyższych skutkuje wzrastającym poziomem 

wykształcenia młodzieży w mieście. 

 

6.1. Budownictwo mieszkaniowe 

W Ciechanowie znajduje się prawie 16 tys. lokali mieszkalnych w budynkach 

wielorodzinnych oraz jednorodzinnych. Powierzchnia lokali w budownictwie 

wielorodzinnym wynosi łącznie 1 170 372 m2 (dane na 31.12.2014r.). Mieszkania  

w budynkach wielorodzinnych to mieszkania spółdzielcze, administrowane przez 

wspólnoty mieszkaniowe i zakłady pracy, mieszkania komunalne. 

Największy udział w zasobach mieszkaniowych miasta stanowią mieszkania 

spółdzielni mieszkaniowych. Jest ich w Ciechanowie pięć: „Zamek", „Mazowsze”, 

„Ziemowit", „Novum" i „Łydynia”. Znaczącą część zasobów budynków 

wielomieszkaniowych stanowią lokale komunalne (1890 mieszkań – dane na dzień 

31.12.2015 r.). Mieszkania o niskim standardzie, głównie ze względu na wiek 

budynków, stanowiące 40% tych zasobów wybudowano do zakończenia II wojny 

światowej i wymagają dużo większych nakładów na ich utrzymanie oraz na remonty. 

Administruje nimi Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Na skutek 

pauperyzacji społeczeństwa zwiększa się zapotrzebowanie na lokale socjalne. 

 

6.2. Pomoc społeczna 

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Ośrodek świadczy pomoc materialną i usługową dla 

mieszkańców miasta. Środki na realizację zadań pochodzą z budżetu wojewody 75% 

oraz z budżetu gminy 25%. Różnego rodzaju formami pomocy świadczonymi przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie w 2015 roku objętych było 8% 
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mieszkańców miasta. Zakres zadań obejmuje głównie zasiłki (okresowe, celowe, stałe 

i renty socjalne). Świadczenia usługowe koncentrują się wokół zapewnienia pomocy 

opiekuńczej, prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z ograniczoną sprawnością, 

zaś dla osób wymagających całodobowej opieki – zapewnienie pobytu w domach 

pomocy społecznej. 

Powody przyznawania pomocy przez MOPS w Ciechanowie w 2015 r. 

Przyczyna trudnej sytuacji życiowej 
Liczba 

Rodzin 

Liczba osób  
w rodzinach 

ogółem 

Ubóstwo 750 1831 

Bezdomność 37 40 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 143 678 

Bezrobocie 705 1765 

Niepełnosprawność 454 904 

Długotrwała choroba 694 1418 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego ogółem, w tym: 

116 436 

                                 rodziny niepełne 66 254 

                                 rodziny wielodzietne 48 215 

Przemoc w rodzinie  185 597 

Choroba alkoholowa 239 548 

Trudności w adaptacji do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

19 43 

Zdarzenie losowe 3 11 

Sytuacja kryzysowa 101 318 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie 

 

Rozmiary i zakres pomocy społecznej są uwarunkowane sytuacją demograficzną 

– narastającym procesem starzenia się społeczeństwa, stopniem bezrobocia 

i zamożności społeczeństwa oraz ściśle uzależnione są od zapisów budżetowych. 
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Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia wyraźnie wzrosła na przestrzeni ostatnich 

pięciu lat, jednak liczba rodzin, którym udzielono wsparcia z powodu ubóstwa 

wzrosła stosunkowo nieznacznie. Kolejne najczęstsze powody udzielania pomocy to 

po ubóstwie, bezrobocie ( 1765 osób), długotrwała choroba (1416 osób) oraz 

niepełnosprawność. 

Wyszczególnienie 
Lata 

2006 2007 2008 2009 2010 2015 

Liczba osób, którym udzielono pomocy 1573 2058 1692 1850 1956 3504 

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy 1098 964 903 972 1039 1607 

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy 
z powodu ubóstwa 

863 707 571 602 716 750 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, dominującym problemem społecznym  

w rodzinach korzystających ze wsparcia z funduszy pomocy społecznej było ubóstwo 

ściśle powiązane z problemem bezrobocia. Te problemy społeczne dotyczą w dużej 

mierze rodzin z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, wykazujących bierność a nawet 

niezaradność życiową. Bardzo często w tych rodzinach dochodzą również problemy 

związane z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. W skrajnych przypadkach, 

nieracjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami finansowymi, brak opieki nad 

dziećmi, brak chęci do rozwiązywania problemów rodzinnych niskie umiejętności 

opiekuńczo-wychowawcze w skrajnych przypadkach prowadzą do umieszczenia 

dzieci w pieczy zastępczej. 

   Kolejnym istotnym problemem z którym zmagali się klienci była zła sytuacja 

zdrowotna związana z długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością. Społeczeństwo 

starzeje się i z każdym rokiem wymaga większego wsparcia w sferze zapewnienia 

usług opiekuńczych w przypadku osób niesamodzielnych oraz wsparcia finansowego 

na zabezpieczenie środków finansowych na zakup koniecznych leków. 

 W 2015 roku w stosunku do roku 2014 wzrosła liczba rodzin w których 

zdiagnozowano problem nadmiernego spożywania alkoholu. W 2014 roku 

pracownicy socjalni zdiagnozowali problem nadużywania alkoholu w 141 rodzinach. 

W roku 2015 było to 239 rodzin. Tak duży wzrost związany jest z podejmowaniem 

działań interwencyjnych związanych z procedurą „Niebieskiej Karty”, która 

zakładana jest w rodzinach nie korzystających z pomocy społecznej. Problem 
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występowania przemocy domowej w wielu przypadkach jest ściśle związany  

z problemem nadużywania alkoholu przez domowników. Problem alkoholowy wg 

stanu na koniec 2015 r. występuje w  77 rodzinach w których wychowują się dzieci 

do lat 19.  

Na system opieki dla tej kategorii klientów, składa się: zapewnienie miejsc  

w ośrodkach wsparcia (Dziennym Domu Seniora, Środowiskowym Domu 

Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo oraz Środowiskowym Domu 

Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie), zapewnienie usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania, zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej dla osób 

całkowicie niesamodzielnych. Pomimo, iż wydatki na pomoc społeczną nie ulegają 

większym zmianom to zmieniają się wydatki na poszczególne zadania. Gwałtownie z roku 

na rok rosną wydatki związane z utrzymaniem osób niepełnosprawnych w domach 

pomocy społecznej. Wzrosły również wydatki na prowadzenie ośrodków wsparcia, 

ponieważ od 2007 roku funkcjonuje kolejny Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób  

z chorobami psychicznymi. Zapewnienie usług osobom niesamodzielnym w miejscu 

zamieszkania to kolejne zadanie, generujące sukcesywne zwiększanie wydatków na tę 

formę pomocy. 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2015 

działalność Dziennego 
Domu Seniora, 

Środowiskowych 
Domów Samopomocy 

429.617 565.256 611.858 612.387 620.233 707528 

opłata za pobyt w 
domach pomocy 

społecznej 
134.150 323.726 422.575 666.767 868.338 1045320 

usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
301.869 328.188 377.204 402.869 448.066 572103 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie 
 

 

Poza pomocą materialną w ostatnich latach rozwijane są szeroko rozumiane 

metody pracy socjalnej. Spośród tych form warto wymienić między innymi  projekty 

socjalne oraz współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu 

zwiększenia efektywności działań. Głównym celem projektów socjalnych  

w środowisku lokalnym jest edukacja społeczna  tj. inspirowanie społeczności 

lokalnej do rozwiązywania ważnych dla niej samej problemów społecznych. 
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Udzielaniem wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz szeroko 

rozumianą profilaktyką uzależnień w mieście zajmuje się Biuro Profilaktyki  

i  Rozwiązywania Problemów Uzależnień, wspierane przez Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Należy zwrócić uwagę na prognozy demograficzne, z których jednoznacznie 

wynika, iż w kolejnych latach będzie rosła liczba osób w wieku sędziwym, 

wymagających wsparcia w formie różnych zakresów usług opiekuńczych. W związku 

z powyższym należy uwzględnić zwiększone wydatki zarówno na zabezpieczenie 

opieki w domach pomocy społecznej, jak również usług w środowisku lokalnym. 

System wspierania rodziny w obszarze pieczy zastępczej również z każdym 

rokiem generuje konieczność zwiększenia środków finansowych na realizację tego 

zadania. 

 Bezdomność jako problem społeczny dotyka miasto w ograniczonym zakresie. 

Jednak w 2015 roku znacznie wzrosła liczba osób bezdomnych korzystających ze 

wsparcia pomocy społecznej. Coraz więcej osób korzysta z noclegowni i schronisk  

a pobyt osoby bezdomnej finansowany jest ze środków budżetu gminy. Zapowiadana 

standaryzacja usług w tym obszarze zapewne podniesie koszty utrzymania osób 

bezdomnych w placówkach, co również przyczyni się do wzrostu nakładów 

finansowych na to zadanie.    

 

6.3. Życie społeczne i kultura 

Wyrazem aktywności społecznej mieszkańców są liczne organizacje 

pozarządowe, stowarzyszenia, związki i fundacje. Obecnie w Ciechanowie działa ich 

ponad 90, co świadczy o dużym zaangażowaniu społeczności. Zakres działalności 

organizacji i stowarzyszeń obejmuje wiele dziedzin życia. Działają kluby  

i stowarzyszenia sportowe (w tym Uczniowskie Kluby Sportowe), stowarzyszenia  

o profilu kulturalnym, stowarzyszenia działające w obszarze ochrony zdrowia  

i pomocy społecznej, stowarzyszenia kombatanckie, hobbystyczne, zawodowe, 

stowarzyszenia społeczno - kulturalne, ekologiczne, turystyczne, sportowe, 

młodzieżowe, osób pokrzywdzonych i upośledzonych oraz inne. Spośród tej liczby ok 

50 organizacji pozarządowych jest aktywnych w życiu publicznym miasta wychodząc 

ze swoja oferta do innych. Biorąc pod uwagę liczebność, jak i poziom zaangażowania 

w życie publiczne miasta można wyróżnić dominujące działalności: sportowo- 
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rekreacyjną, społeczną (ochrona zdrowia i pomoc społeczna) oraz działalność 

kulturalna. W dużej mierze przyczyniają się one do promocji miasta i zrzeszają ludzi 

mających wspólne zainteresowania lub wspólny cel, który razem można realizować  

w sposób bardziej efektywny. Wiele z tych organizacji jako organizacje pożytku 

publicznego zajmuje się świadczeniem szeroko pojętych usług społecznych. Zadania 

publiczne gminy miejskiej Ciechanów w zakresie kultury, promocji i ochrony zdrowia, 

pomocy społecznej są częściowo realizowane przez organizacje pozarządowe. Oprócz 

tego kilka organizacji zrzesza firmy zarejestrowane na terenie miasta i działa na rzecz 

rozwoju przedsiębiorczości oraz świadczy pomoc doradczą i szkoleniową dla 

pracowników firm. W Ciechanowie funkcjonuje również wiele stowarzyszeń 

społeczno-kulturalnych, które prowadzą działalność twórczą, upowszechniają oraz 

popularyzują kulturę. Większość z nich ma na celu dbałość o bogatą tradycją 

kulturalną i historyczną miasta oraz jego popularyzację i promocję. Współpraca 

gminy miejskiej Ciechanów z organizacjami kulturalnymi skutkuje organizacją takich 

wydarzeń jak: 

1) Otwarte Spotkania Motocyklowe – z klubem motocyklowym Wolny Wydech; 

2) Festiwal Spring Blues Night; 

3) Czwartkowe spotkania z poezją – Stowarzyszenia Autorów Polskich; 

4) Plenery malarskie – Stowarzyszenie Autorów Polskich; 

Od 2012 roku miasto wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

przekazywanie środków na funkcjonowanie Ciechanowskiego Centrum Wolontariatu 

prowadzonego do 2014 roku przez Bank Żywności w Ciechanowie, a od 2015 roku 

przez Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat.  

W 2009 roku rozpoczął działalność Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio, 

mający za zadanie popularyzację wśród mieszkańców miasta szeroko rozumianej 

działalności kulturalnej. Realizacja tego zadania to przede wszystkim stworzenie warunków 

do harmonijnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez ustawiczną edukację 

kulturalną, która kształtuje nowych twórców i odbiorców wartości naszego kręgu 

kulturalnego. COEK STUDIO prowadzi zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, 

dziennikarskie oraz ruchowe. W ośrodku funkcjonuje studio nagrań oraz radio internetowe 

STUDIO STACJA. Ponadto COEK STUDIO prowadzi konkursy, prelekcje, wycieczki, kino 

plenerowe, a także wiele innych wydarzeń kulturalnych, które umożliwiają atrakcyjne 
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i twórcze spędzanie czasu. W COEK STUDIO od stycznia 2015r. swoją siedzibę ma kilka 

organizacji pozarządowych.   

Gmina Miejska Ciechanów konsekwentnie dąży do poprawy wizerunku miasta. Temu 

celowi służy nie tylko budowa dróg i chodników, dbałość o czystość, zieleń i tereny 

parkowe. Estetyczne elewacje obiektów gminnych, tworzona przestrzeń publiczna,  baza 

sportowa i rekreacyjna,  czytelne oznakowanie ulic i obiektów, efektowne podświetlanie 

wybranych punktów miasta podnoszą poziom estetyki. 

 

6.4. Bezpieczeństwo 

Władze samorządowe stawiają sobie za cel ciągłą poprawę stanu bezpieczeństwa 

mieszkańców. Celowi temu służą zarówno bezpośrednie działania samorządu, takie 

jak działanie Straży Miejskiej, rozbudowany system monitoringu miejskiego, 

modernizacja oświetlenia ulicznego, jak i wzmacnianie potencjału odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo służb państwowych. 16 zintegrowanych, szybkoobrotowych kamer 

system monitoringu miejskiego obejmuje obszary o podwyższonym zagrożeniu. Dzięki ich 

funkcjonowaniu ograniczono liczbę wykroczeń i przestępstw, a tym samym wzrósł poziom 

bezpieczeństwa. W celu poprawy bezpieczeństwa, doświetlone zostały liczne przyjścia dla 

pieszych, natomiast przy newralgicznych skrzyżowaniach wybudowano nowe lub 

przebudowano istniejące sygnalizacje świetlne. Systematycznie odnawiane są 

oznakowania poziome ulic oraz utrzymywane oświetlenie uliczne. W szkołach realizowane 

są programy profilaktyczno – prewencyjne. Straż Miejska podejmuje średnio rocznie 

ponad 3 tys. interwencji w sprawie wykroczeń a także regularnie współpracuje z Wodnym 

Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 

Powiatową Komendą Policji. 

7. Finanse 

Dochody budżetu miasta systematycznie wzrastają. Wydatki rosły do 2014 r.,  

w 2015r. zmniejszyły się.  

Budżet Gminy Miejskiej Ciechanów (w zł) 

 
2012 2013 2014 2015 

Dochody  
ogółem  

134169212,7 154612161,6 158999220,7 159138139,9 

Wydatki  
ogółem 

143918320,6 152850560,4 166416532,3 154669615,4 
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Szczególnie istotne jest, że znacząco wzrasta udział wydatków inwestycyjnych  

w wydatkach ogółem, dzięki czemu w większym stopniu można realizować 

przedsięwzięcia budowlane i nadrabiać opóźnienia w infrastrukturze miasta.  

 

Wydatki inwestycyjne 

2011 25 489 297,25 

2012 37 735 918,52 

2013 43 463 014,81 

2014 53 051 886,33 

2015 38 039 894,33 

 

Tak wysoki nakład na wydatki inwestycyjne obejmujący ¼ wydatków ogółem w 2015 

roku nie byłby możliwy bez dodatkowych środków. Gmina stara się wykorzystywać 

skutecznie wszystkie możliwe źródła dofinansowania zewnętrznego. W 2016 r. 

zostały ogłoszone pierwsze konkursy na realizację zadań w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Urząd 

Miasta oraz spółki miejskiej aktywnie działają na rzecz pozyskania środków 

zewnętrznych na nowe inwestycje.  
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Wielkość środków pozyskanych z dofinansowania zewnętrznego  
w latach 2007-2010 (w zł) 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Środki z 
funduszy 
unijnych 
(zrealizowane 
płatności)  

16892214,47 26614880,35 26475573 23821977,3 

Inne pozyskane  
dofinansowanie 
zewnętrzne 

0,00 0,00 0,00 550587,50 

Razem 
dofinansowanie  

16892214,47 26614880,35 26475573 24372564,8 

w przeliczeniu na 
mieszkańca 

375,60 594,12 593,82 555,03 

 

8. Dokumenty strategiczne 

Gmina Miejska Ciechanów działa w oparciu o następujące  dokumenty strategiczne, 

które wyznaczają cele i kierunki działania w poszczególnych obszarach życia: 

L.p. Nazwa Uchwała 

1 

Strategia Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Miasta Ciechanów do 

roku 2023  

Uchwała Nr ………………… Rady Miasta 

Ciechanów z dnia ……………………… r. 

2 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 

Ciechanów 

Uchwała Nr 84/IX/2015 Rady Miasta 

Ciechanów z dnia 25.06.2015 r. 

3 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Ciechanów 

Uchwała Nr 69/VIII/07 Rady Miasta 

Ciechanów z dnia 31.05.2007 r.  

4 
Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Mieście Ciechanów 

Uchwała Nr 393/XXXV/2005 Rady 

Miasta Ciechanów z dnia 01.12.2005 r. 

5 
Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta 

Ciechanów 

Uchwała Nr 328/XXXI/2005 Rady 

Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2005 r. 

6 

Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta 

Ciechanowa na lata 2016 – 2032 

Uchwała Nr 180/XV/2015 Rady Miasta 

Ciechanów z dnia 23.12.2015 r. 

7 

Program ochrony środowiska Gminy 

Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2020 r. 

Uchwała Nr 377/XXXII/2013 Rady 

Miasta Ciechanów z dnia 26 czerwca 

2013 r 

8 Aktualizacja założeń do planu Uchwała nr 197/XVII/2016 rady 
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zaopatrzenia w energię elektryczną, 

cieplną i gazową Gminy Miejskiej 

Ciechanów 

Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 

2016 

9 

Program współpracy Gminy Miejskiej 

Ciechanów z Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego 

przyjmowany corocznie uchwałą Rady 

Miasta Ciechanów 

10 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Miasta Ciechanów  

Uchwała nr 195/XVII/2016 Rady 

Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 

2016r. 
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9. Realizacja zadań i projektów 

9.1. Rozwój przestrzenny miasta i tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego 

L.p. Zadanie, lokalizacja, Planowane rezultaty / efekty 
Szacunkowy 

koszt (w tys. zł) 
Termin 

realizacji 
Sposób 

finansowania 

1.  

Opracowanie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ciechanów 

Pozyskanie nowych terenów pod duże 
inwestycje oraz pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, 
wielorodzinną i usługową 

50 2016 - 2017* Budżet gminy 

2.  

Zakończenie procedury opracowania 
mpzp, w tym: 

- MPZP Trakt Rzeczkowska 

Pozyskanie terenów pod nowe 
inwestycje, porządkowanie ładu 
przestrzennego 

Koszty 
niemożliwe do 

wydzielenia 
2016-2020 Budżet gminy 

3.  

Opracowanie i zmiany dostosowujące do 
potrzeb mpzp zgodnie z wieloletnim 
programem sporządzania planów, w 
tym:  

- zmiana MPZP Bloki; 

- zmiana MPZP Dolina Łydyni. 

Plany aktualizujące i regulujące ład 
przestrzenny, przygotowujące tereny 
pod zabudowę mieszkaniowa i 
usługową, pod inwestycje, ochrona 
terenów zalewowych 

Koszty 
niemożliwe do 

wydzielenia 
2016- 2020 Budżet gminy 

4.  

Aktualizacja projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe miasta 
Ciechanów 

Wytyczenie kierunków rozwoju sektora 
energetycznego w mieście. Projekt 
założeń wymaga uaktualniania wg  
wymagań ustawowych co najmniej raz 
na 3 lata 

30 2016 - 2020 Budżet gminy 
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5.  

Przygotowywanie terenów pod 
inwestycje – prowadzenie analiz, 
dostosowywanie zgodnie z 
możliwościami do potrzeb planów 
rozwoju infrastruktury technicznej, 
porządkowanie stanu prawnego 
gruntów, oferty inwestycyjne 

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
miasta, możliwość pozyskania 
inwestorów Koszty 

niemożliwe do 
wydzielenia 

Zadanie ciągłe Budżet gminy 

6.  

Poprawa warunków funkcjonowania 
przedsiębiorczości przez powiększanie 
specjalnej strefy ekonomicznej 

Ożywienie przedsiębiorczości, 
zwiększenie inwestycji, zwiększenie 
atrakcyjności terenów miejskich dla 
potencjalnych inwestorów 

Koszty 
niemożliwe do 

wydzielenia 
2016-2020* Budżet gminy 

7.  

Opracowanie i stosowanie systemu ulg i 
preferencji dla podmiotów tworzących 
nowe miejsc pracy, inwestujących lub 
wprowadzających nowoczesne 
technologie 

Zwiększenie zatrudnienia, ożywienie 
przedsiębiorczości Koszty 

niemożliwe do 
wydzielenia 

Zadanie ciągłe Budżet gminy 

8.  

Modernizacja targowiska w 
Ciechanowie poprzez budowę 
zadaszonych obiektów handlowych – 
opracowanie dokumentacji i 
realizacja 

Poprawa warunków dla wykonywania 
działalności gospodarczej, promocja 

handlu dla rolników, poprawa 
warunków życia mieszkańców  
i wizerunku miasta 

1 000 2016-2017** 
Budżet gminy, 
PROW 2014-

2020 

9.  

Informacje gospodarcze w Gazecie 
Samorządowej Miasta 

Ułatwienie kontaktów między 
lokalnymi przedsiębiorcami i samo-
rządem gospodarczym 

Koszty ujęte w 
nakładach na 

Gazetę 
Samorządową 

Miasta 

Zadanie ciągłe Budżet gminy 

*zadanie kontynuowane 

**zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego 
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Realizowane i planowane do wdrożenia zadania przyczynią się do osiągnięcia następujących celów zapisanych w Strategii rozwoju 

społeczno - gospodarczego miasta Ciechanów do 2023 roku „Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku” 

Cel strategiczny nr 1 Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu przedsiębiorczości.  

Cele operacyjne: 

 prowadzenie lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej wspierającej rozwój przedsiębiorczości przy współpracy z 

samorządem gospodarczym oraz przygotowanie terenów pod inwestycje; 

Cel strategiczny nr 2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Cele operacyjne: 

 odnowa tkanki miejskiej w obszarach problemowych 

 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszarów zrewitalizowanych. 

Cel strategiczny nr 3 Podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

Cele operacyjne: 

 rozwój i gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi; 

 rozwój infrastruktury komunalnej. 

 Cel strategiczny nr 4  Kreowanie i promowanie wizerunku miasta 

Cel operacyjny: 

 poprawa estetyki przestrzeni miejskiej. 
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9.2. Rewitalizacja obszarów problemowych 

l.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty /efekty 
Szacunkowy 
koszt (w tys. 

zł.) 

Termin 
realizacji 

Sposób 
finansowania 

1.  

Rewitalizacja obszarów zmargi-
nalizowanych przez przywrócenie  
i nadanie nowych funkcji społeczno – 
gospodarczych części dzielnicy BLOKI  

Poprawa wizerunku miasta, 
stworzenie przestrzeni publicznej, 
odnowa tkanki mieszkaniowej oraz 
użyteczności publicznej 

20 000 2016-2020** 

Budżet gminy, 

RPO WM 2014-
2020 

2.  

Poprawa dostępności do zasobów 
kultury poprzez remont, zagospoda-
rowanie i efektywne wykorzystanie 
zabytku techniki „Wieża ciśnień” w 
Ciechanowie – I etap 

Poprawa wizerunku miasta, 
promocja dziedzictwa kulturowego 
oraz wykorzystanie jego zasobów w 
promocji miasta, stworzenie nowej 
przestrzeni publicznej, nadanie 
nowych funkcji użytkowych 

7 500 2016-2018** 
Budżet gminy, 

RPO WM 2014-
2020 

3.  

Wzrost regionalnego potencjału 
turystycznego poprzez renowację  
i modernizację zabytkowej kamienicy 
w Ciechanowie (ul. Warszawska), 
stanowiącej element zabudowy 
średniowiecznego traktu 

Poprawa wizerunku miasta, 
promocja dziedzictwa kulturowego, 
wykorzystanie jego zasobów na 
działania edukacyjno – kulturalne 

6 800 2016-2018** 
Budżet gminy, 

RPO WM 2014-
2020 

4.  

Ożywienie zmarginalizowanego 
obszaru pasażu im. M. Konopnickiej 
w centrum Ciechanowa poprzez 
przywrócenie wartości historycznych 
i kulturowych oraz nadanie nowych 
funkcji społeczno - gospodarczych 

Poprawa wizerunku miasta, 
promocja dziedzictwa kulturowego 
oraz wykorzystanie jego zasobów w 
promocji miasta, stworzenie nowej 
przestrzeni publicznej, nadanie 
nowych funkcji użytkowych 

5 000 

2016-2020** 
całość zadania 
uzależniona od 

pozyskania 
środków 

Budżet gminy, 
RPO WM 2014-

2020 

5.  Rewitalizacja zdegradowanego Ożywienie przestrzenno – 8 000 2017-2020** Budżet gminy, 
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obszaru rekreacyjnego przy ul. 17 
Stycznia celem przywrócenia funkcji 
sportowo – rekreacyjno – kulturalnej 
(teren przy MOSIR)  

społeczne, poprawa wizerunku 
miasta, stworzenie nowej 
przestrzeni publicznej 

RPO WM 2014-
2020 

6.  

Rewitalizacja zbiornika wodnego 
„Jeziorko” w Ciechanowie poprzez 
budowę Parku Miejskiego 

Powstanie nowych terenów 
zielonych.  Zagospodarowanie 
zdegradowanego obszaru i nadanie 
mu nowych funkcji 

5 000 2017-2020** 
Budżet gminy, 

RPO WM 2014-
2020 

7.  

Opracowanie dokumentacji budynku 
Młyna w Ciechanowie  

– ul. Nadrzeczna 

Zakończenie prac przygotowa-
wczych do rewitalizacji, pozwolenie 
na budowę 

150   2016 -2017 Budżet gminy 

8.  

Realizacja projektu pn. „Dzieci – 
nasza wspólna sprawa”  

Wsparcie rodzin i dzieci, 
podopiecznych MOPS w Ciechano-
wie, w tym zamieszkującym na 
terenach rewitalizowanych 

500 2016-2018** 
Budżet gminy, 

RPO WM 2014-
2020 

9.  
Aktualizacja Lokalnego Programu 
Rewitalizacji miasta Ciechanów 

Inwentaryzacja obszarów i opraco-
wywanie, aktualizacja planów 
rewitalizacyjnych 

90 2016 
Budżet gminy, 
P T RPO WM 
2014-2020 

10.  

Zagospodarowanie „Doliny rzeki 
Łydyni” 

Ożywienie i ochrona obszaru 
cennego przyrodniczo, nadanie 
nowych funkcji edukacyjno - 
rekreacyjnych 

1000 2016-2019 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW w 
Warszawie 

**zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego 

Realizowane i planowane do wdrożenia zadania przyczynią się do osiągnięcia następujących celów zapisanych w Strategii rozwoju 

społeczno - gospodarczego miasta Ciechanów do 2023 roku „Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku” 

Cel strategiczny nr 1 Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu przedsiębiorczości. 
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Cele operacyjne: 

 wspieranie edukacji oraz aktywizacja bezrobotnych. 

 podnoszenie jakości usług administracji samorządowej poprzez współpracę regionalną oraz doskonalenie metod i technik 

zarządzania oraz obsługi 

Cel strategiczny nr 2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Cele operacyjne: 

 pobudzenie aktywności społecznej w obszarach zmarginalizowanych; 

 odnowa tkanki miejskiej w obszarach problemowych; 

 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszarów zrewitalizowanych; 

 poprawa stanu środowiska przyrodniczego. 

Cel strategiczny nr 3 Podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

Cele operacyjne: 

 ochrona i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego; 

 tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców. 

 Cel strategiczny nr 4  Kreowanie i promowanie wizerunku miasta 

Cel operacyjny: 

 rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego; 

 poprawa estetyki przestrzeni miejskiej; 

 promocja miasta. 
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9.3. Infrastruktura komunikacyjna i gospodarka wodno – ściekowa 

l.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty /efekty 
Szacunkowy 
koszt (w tys. 

zł.) 

Termin 
realizacji 

Sposób 
finansowania 

1.  

Stworzenie warunków do wykorzy-
stania transportu multimodalnego 
przez budowę w rejonie dworca 
kolejowego w Ciechanowie drogowo 
– kolejowego węzła przesiadkowego 
wraz z przebudową ul. Sienkiewicza   
i rozbudową sieci dróg dla rowerów – 
opracowanie dokument.  i realizacja 

Ograniczenie zanieczyszczeń 
powietrza i rozwój mobilności 
miejskiej, poprawa wizerunku 
miasta poprzez zagospodarowanie 
zdegradowanego obszaru i nadaniu 
mu funkcji węzła przesiadkowego, 
parkingu dla samochodów  
i rowerów wraz z powstaniem 
nowych połączeń ścieżek 
rowerowych 

50 000 2016-2019** 

Budżet gminy, 

RPO WM 2014-
2020 

2.  

Ograniczenie niskiej emisji w 
Ciechanowie poprzez budowę nowej 
obwodowej drogi gminnej na 
potrzeby rozbudowy miejskiego 
systemu komunikacji zbiorowej– 
opracowanie dokument.  i realizacja 

Udrożnienie sieci komunikacyjnej, 
wybudowanie drogi w rejonie 
Ronda „Solidarności” (kierunek do 
drogi na Pułtusk) wraz z 
chodnikami, ścieżkami rowero-
wymi, zakup dwóch ekologicznych 
autobusów , poprawa warunków 
życia mieszkańców i wizerunku 
miasta 

30 000  2016-2020** 
Budżet gminy, 

RPO WM 2014-
2020 

3.  

Wsparcie transportu multimodalnego 
i ograniczenie niskiej emisji w 
Ciechanowie poprzez przebudowę 
dwóch dróg gminnych ze ścieżkami 
rowerowymi, łączących tereny 

Udrożnienie sieci komunikacyjnej, 
ograniczenie zanieczyszczeń 
powietrza, rozwój sieci ścieżek 
rowerowych, poprawa warunków 
życia mieszkańców i wizerunku 

17 000 2016-2020** 
Budżet gminy, 

RPO WM 2014-
2020 
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dzielnicy przemysłowej z układem 
obwodowym miasta (ul. Mazowiecka 
i Niechodzka) – opracowanie 
dokumentacji i realizacja 

miasta 

4.  

Przebudowa ul. Sońskiej (partne-
rstwo z Powiatem Ciechanowskim), w 
tym chodniki, oświetlenie  i ścieżka 
rowerowa– opracowanie dokument.  
 i realizacja 

Udrożnienie sieci komunikacyjnej 
centrum miasta, poprawa 
warunków życia mieszkańców  
i wizerunku miasta 

2 500 2016-2017** 

Budżet gminy, 
Budżet 

powiatu, 

PRGiPID 2016-
2019 

5.  

Budowa ulic łączących pętlę miejską  
z ulicą Powstańców Wielkopolskich  
w Ciechanowie 

Udrożnienie sieci komunikacyjnej 
centrum miasta, poprawa 
warunków życia mieszkańców  
i wizerunku miasta 

5 000 2016-2017 Budżet gminy 

6.  
Budowa ul. Z. Morawskiej z chodni-
kami, oświetleniem i odwodnieniem 

Uporządkowanie odpływu wód 
opadowych, poprawa standardu i 
rozbudowa sieci drogowej 

1 800 2016 Budżet gminy 

7.  
Budowa ul. B. Prusa  

oraz ul.  A. Dygasińskiego 

Uporządkowanie odpływu wód 
opadowych, poprawa standardu i 
rozbudowa sieci drogowej 

1 000 2016 Budżet gminy 

8.  
Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne – 
Bielin – I etap,  

Uporządkowanie odpływu wód 
opadowych, poprawa standardu i 
rozbudowa sieci drogowej 

2 300 2016-2017 Budżet gminy 

9.  

Budowa ulicy Leśnej, w tym 
kanalizacja sanitarna, oświetlenie, 
telekomunikacja, ścieżka rowerowa 

 

Uporządkowanie odpływu wód 
opadowych, poprawa standardu i 
rozbudowa sieci drogowej 9 000 2016-2020** 

Budżet gminy,  

PRGiPID 2016-
2019 

10.  Przebudowa ulicy Kargoszyńskiej, w Uporządkowanie odpływu wód 4 000 2016 -2020** Budżet gminy,  
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tym kanalizacja sanitarna, 
oświetlenie, ścieżka rowerowa) 

opadowych, poprawa standardu i 
rozbudowa sieci drogowej 

PRGiPID 2016-
2019 

11.  

Opracowanie dokumentacji  budowy/ 
przebudowy ul. Gruduskiej. Realizacja 
przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

Uzyskanie pozwolenia na 
budowę/przebudowę 

100 2016-2017 

Budżet gminy – 
dokumentacja/

MZDW - 
realizacja 

12.  
Budowa chodnika w ulicy Kasprzaka 
od wiaduktu w kierunku ronda przy 
ul. Skłodowskiej i Bielińskiej 

poprawa warunków życia 
mieszkańców i wizerunku miasta 400 2016-2017 Budżet gminy 

13. 9
. 

Opracowanie dokumentacji i budowa 
parkingów w mieście  w porozu-
mieniu z innymi zarządcami 
nieruchomości 

Poprawa warunków życia 
mieszkańców 

500  2016-2020 
Budżet gminy, 

zarządcy 
nieruchomości 

14. 1
0
. 

Budowa nowych i wymiana istnie-
jących wiat przystankowych 
komunikacji miejskiej 

Realizacja obowiązku ustawowego, 
poprawa wizerunku miasta 200 2016-2020 Budżet gminy 

15.  
Przebudowa kanalizacji deszczowej 
ulicy Bony i ulicy Waryńskiego 

Uporządkowanie odpływu wód 
opadowych, poprawa standardu i 
rozbudowa sieci drogowej 

1 500 2016-2017 Budżet gminy 

16.  

Dokumentacja i rozbudowa kolejnych 
dróg, chodników, ścieżek rowero-
wych w mieście wraz z infrastrukturą 

Rozbudowa i poprawa stanu układu 
komunikacyjnego,  

wzrost bezpieczeństwa 

W miarę 
posiadanych 

środków 
Zadanie ciągłe 

Budżet gminy, 
środki 

zewnętrzne 

17.  

Zakup 5 nowych autobusów dla 
świadczenia usług komunikacji 
miejskiej 

Poprawa jakości świadczonych 
usług komunikacji miejskiej poprzez 
posiadanie autobusów z silnikiem 
zgodnym z obowiązująca normą 
EURO, wycofywanie wyeksplo-

3 000 2016-2020 Budżet ZKM 
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atowanych autobusów. 

18. 

Budowa kolektora kanalizacji 
sanitarnej w ulicy  Tatarskiej do ulicy 
Fabrycznej z przepompownią  

Budowa ma na celu rozwiązanie 
stałego problemu z nadmierną 
ilością ścieków kierowanych 
dotychczasowym kolektorem D 
kanalizacji sanitarnej na istniejącą 
przepompownię zlokalizowaną przy 
ulicy Tatarskiej. 

2550 2016–2018 Budżet ZWiK 

19. 

Budowa sieci kanalizacyjno 
sanitarnej: Dygasińskiego, Bartolda, 
Prusa, Z. Morawskiej, ul. M. 
Konopnickiej, Krasińskiego 

W ulicach Dygasińskiego, Bartolda, 
Prusa Z. Morawskiej brak jest sieci 
kanalizacji sanitarnej gdyż istniejąca 
tam zabudowa domów 
jednorodzinnych z okresu realizacji 
co najmniej 25lat temu jak również 
budynki budowane w ostatnich 
latach ścieki bytowo – gospodarcze 
odprowadzają do zbiorników 
bezodpływowych. Natomiast w ul. 
M. Konopnickiej istnieje sieć 
kanalizacji sanitarnej wybudowana 
około 35 lat temu. Jest ona w bardzo 
złym stanie technicznym 

1673 2016 Budżet ZWiK 

20. 

Modernizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej  ul. Powstańców 
Wielkopolskich 9 

Zły stan techniczny sieci jest 
potwierdzony przeprowadzoną 
inspekcją TV, Natomiast 
przebudowa kolektora usprawni 
funkcjonalność sieci kanalizacji 
sanitarnej zapewniającej obsługę 
znacznego rejonu budynków 

170 2016 Budżet ZWiK 
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wielorodzinnych przy ulicy 
Powstańców Wielkopolskich. 

21. 

Modernizacja przepompowni kanali-
zacji sanitarnej  

ul. H. Sienkiewicza  

Istniejąca przepompownia ścieków 
przy ulicy H. Sienkiewicza 
wybudowana w latach 60-tych nie 
spełnia warunków bezpieczeństwa, 
zły stan techniczny i korozja jest 
wynikiem wielu lat eksploatacji 
przepompowni, mając na uwadze 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w pobliskim rejonie, a także 
zwiększającą się ilość pompo-
wanych ścieków należy przystąpić 
do przebudowy istniejącej prze-
pompowni ścieków. 

180 2016-2017 Budżet ZWiK 

22. 

Budowa kolektora kanalizacji 
sanitarnej  w ul. H. Sienkiewicza  [ na 
odcinku ul. Spółdzielcza – do dworca 
PKP ] 

Budowa  zapewni połączenie nowo 
wybudowanego odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej od 
przepompowni w ulicy Sienkiewicza 
do Dworca PKP z kolektorem D 
800mm w ulicy Sienkiewicza na 
wysokości ul. Spółdzielczej 

1600 2016–2018 Budżet ZWiK 

23. 

Budowa sieci wodociągowej   

ul. Kolonia Niechodzka  

Do wykonania jest sieć wodocią-
gowa z rur PE 160 mm o długości 
około L= 1300 mb. W chwili obecnej 
gospodarstwa domowe położone 
przy ul. Kolonia Niechodzka w 
Ciechanowie zaopatrywane są w 
wodę z własnych ujęć wody (tj. 

650 2016 –2017 Budżet ZWiK 
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studni kopanych). W wyniku 
znacznego obniżenia się poziomu 
wód gruntowych w studniach 
brakuje wody 

24. 

Budowa odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej  w ul. Granicznej [ odcinek 
długości około 200mb od ulicy 
Spokojnej do ul. Lelewela ] 

Inwestycja dotyczy brakującego 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Granicznej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Spokojną do 
skrzyżowania z ul. Lelewela. 
Inwestycja realizowana na 
wielokrotny wniosek mieszkańców 
składany przez okres kilku lat.  

Do sporządzenia dokumentacja 
projektowa, następnie wykona-
wstwo. Długość planowanego 
odcinka kolektora kanalizacji 
sanitarnej wynosi około 200mb 
średnicy 200mm. 

200 2016 Budżet ZWiK 

25. 

Budowa odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej  w: 

ul. Gruduskiej [ odcinek długości 
około 470mb od  

ul. Bukietowej do granic miasta ] 

Inwestycja dotyczy brakującego 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Gruduskiej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Bukietową do 
granic miasta. Łączna długość 
brakującego odcinka sieci kana-
lizacji sanitarnej wynosi 470mb 
planowana średnica 200mm. 
Termin realizowanej inwestycji 
wynika z planowanego remontu 
drogi wojewódzkiej nr 616.  

470 2016 –2017 Budżet ZWiK 
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W latach poprzednich zrealizowano 
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Gruduskiej od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Bukietowej, 
natomiast wielokrotne wnioski  
mieszkańców stanowią o potrzebie 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
na całej długości ul. Gruduskiej 

26. 

Budowa odcinków sieci wod-kan   

w roku 2016 w ulicach: Różana, Św. 
Mateusza, Os. Jeziorko, w roku 2017 
w ulicach: Ułańska, Złota, Rowerowa, 
Plenerowa. 

Budowa sieci wodociągowej od ul. 
Pułtuskiej do budynku wieloro-
dzinnego  

ul Powstańców Wielkopolskich 26,  

tereny inwestycyjne 

Budowa odcinków sieci wod-kan 
stanowiąca zapotrzebowanie 
poszczególnych grup mieszkańców, 
realizacja  na podstawie złożonych 
wniosków.   

1235 2016 –2017 Budżet ZWiK 

27. 

Przebudowa sieci wodociągowej w 
pasie drogowym drogi wojewódzkiej  
nr: 615  ul. 17-go Stycznia 

 [ na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. 
H. Sienkiewicza ] 

Inwestycja dotyczy wymiany 
najbardziej skorodowanych odcin-
ków sieci wodociągowej  w ul. 17-go 
Stycznia  od skrzyżowania  z ul. 
Tatarską do ul. H. Sienkiewicza.  
Zadanie inwestycyjne jest bezpo-
średnio związane z planowanym 
remontem drogi wojewódzkiej nr 
615 na powyższym odcinku. 
Sporządzona dokumentacja proje-
ktowa w nawiązaniu do 

567 2016  Budżet ZWiK 
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planowanego remontu ul. 17-go 
Stycznia zakłada wymianę sieci z 
powodu  złego stanu technicznego 
istniejącej sieci wodociągowej. 
Łączna długość sieci wodociągowej 
planowanej do przebudowy wynosi 
około 661mb 

28. 

Przebudowa sieci wodociągowej w 
pasie drogowym drogi wojewódzkiej  
nr: 615  ul. H. Sienkiewicza 

 [ na odcinku od ul. 17-go Stycznia do 
Ronda Pętli Miejskiej ] 

Zadanie dotyczy przebudowy 
istniejącej sieci wodociągowej z lat 
60 tych  w ul. H. Sienkiewicza na 
odcinku od skrzyżowania z ul. 17-go 
Stycznia do Ronda Pętli Miejskiej, 
Inwestycja jest bezpośrednio 
związana z planowanym remontem 
drogi wojewódzkiej nr 615. 
Dodatkowo należy także uwzględnić 
wysoko awaryjny stan istniejącej 
sieci w pasie drogi wojewódzkiej 
planowanej do remontu w okresie 
obowiązującego planu. Łączna 
długość sieci wodociągowej 
planowanej do przebudowy wynosi 
około 611mb, natomiast łączna 
długość przyłącz wodociągowych do 
przebudowy wynosi około 310mb 

714 2017 Budżet ZWiK 

29. 

Przebudowa sieci wodociągowej w 
pasie drogowym drogi wojewódzkiej  
nr: 615 ul. Mławskiej 

 [ na odcinku od  Ronda Pętli Miejskiej 

Inwestycja jest bezpośrednio 
związana z planowanym remontem 
drogi wojewódzkiej nr 615. 
Dodatkowo należy także uwzględnić 
wymianę sieci z powodu  złego 

757 2019 –2020** 

Budżet ZWiK 
/dofinansowan
ie ze środków 
zewnętrznych 
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do granic miasta]  stanu technicznego istniejącej sieci 
wodociągowej. 

30. 

Wymiana magistrali wodociągowej 
d=300mm na odcinku od pętli 
miejskiej ul. Wojska Polskiego do 
wzdłuż ul. Powstańców Wielko-
polskich do ul. Pułtuskiej   

Inwestycja modernizacji mająca na 
celu poprawę parametrów i  jakości 
dostarczanej wody do mieszkańców 
miasta Ciechanowa, eliminacja 
wysoko awaryjnych odcinków sieci 
wodociągowej   

720 2019 –2020** 

Budżet ZWiK 
/dofinansowan
ie ze środków 
zewnętrznych 

31. 

Budowa magistrali wodociągowej 
d=225mm w ul. Leśnej na odcinku od  

ul. Starowiejskiej do ul. Siewnej 

Poprawa ciśnienia w sieci 
wodociągowej, dla odbiorców z 
pobliskich terenów.  

480 2019 –2020** 

Budżet ZWiK 
/dofinansowan
ie ze środków 
zewnętrznych 

32. 

Budowa magistrali wodociągowej 
d=300mm na odcinku od ul. 17-go 
Stycznia Kraszewskiego do ul. 
Sienkiewicza wzdłuż  

ul. Spółdzielczej  

Inwestycja modernizacji mająca na 
celu poprawę parametrów i  jakości 
dostarczanej wody do mieszkańców 
miasta Ciechanowa, eliminacja 
wysoko awaryjnych odcinków sieci 
wodociągowej   

400 2019 –2020** 

Budżet ZWiK 
/dofinansowan
ie ze środków 
zewnętrznych 

33. 

Wykonanie 3 studni głębinowych 
ujęcie Gostkowo  

Zapotrzebowanie na wodę wzrasta, 
szczególnie w okresach letnich. 
Rozbudowa stacji uzdatniania wody 
jest na etapie rozruchu i w związku 
z tym wzrasta zapotrzebowanie na 
pobór wody z ujęcia. W ostatnich 
latach odwiercono jedną studnię 
zastępczą w 2012r. oraz trzy 
studnie w 1997r. wiek pozostałych 
studni oscyluje ok. 40 lat. 

430 2016 –2017 Budżet ZWiK 
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34. 

Modernizacja dużych zbiorników na 
wodę ul. Gostkowska  

Zakres modernizacji obejmuje 
wymianę rurociągu wraz z 
uzbrojeniem i uszczelnieniem 
przejść przez ścianę w komorze 
zbiorników dużych rurociąg ze stali 
nierdzewnej DN 500 mm o długości 
L=15mb oraz 6 kpl. zasuw DN 500 
mm z przekładnią ślimakową 
ręczną. Zabezpieczenie ścian przed 
przemarzaniem oraz zapewnienie 
dostatecznej wymiany powietrza w 
pomieszczeniu komory zasuw 

200 2018 –2018 Budżet ZWiK 

35. 

Wykonanie 1 studni głębinowej ul. 
Tysiąclecia  

Do 2010r. korzystano dla potrzeb tej 
stacji z dzierżawionego ujęcia na 
bazie PKS, umowa wygasła i dalsza 
propozycja nowego właściciela nie 
była korzystna dla ZWiK.   

W związku w powyższym należy 
wykonać odwiert zastępczy za 
studnię PKS. 

150 2016 Budżet ZWiK 

36. 

Modernizacja filtrów Dyna Sand do II-
stopniowej filtracji SUW   

ul. Gostkowska  

Przystosowanie filtrów DS do 
filtracji dwustopniowej pozwoli 
osiągnąć jakość uzdatnianej wody 
na poziomie zgodnym z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia bez 
stosowania KMnO4. w wyniku 
przystosowania filtrów DynaSand 

100 2017 Budżet ZWiK 
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do pracy dwustopniowej, zmniejszy 
się ich wydajność, lecz po 
wykonaniu modernizacji filtrów 
otwartych wydajność całej stacji 
uzdatniania wody zwiększy się o 
450 m3/h do 750 m3/h. 
Wyeliminowanie stosowania 
nadmanganianu potasu KMnO4 z 
procesu oczyszczania wody obniży 
koszty bez pogorszenia jakości 
wody 

37 

Modernizacja rurociągu tłocznego z  
ujęcia Kalisz-Przedwojewo do SUW 
Gostków   

W ostatnim czasie awaryjność tych 
rurociągów znacznie wzrosła, 
szczególnie tych stalowych. Każda 
awaria wykonywana jest w 
trudnych warunkach gruntowych – 
grunt silnie nawodniony. Układ 
rurociągów oraz mało sprawne 
uzbrojenie (zasuwy odcinające, 
odwadniaki i brak odpowie-
trzników) utrudniają sprawne 
usunięcie awarii. Każda awaria 
powoduje wyłączenie większości 
całego ujęcia. Bez czynnego ujęcia 
istnieje niebezpieczeństwo 
wystąpienia niedoboru wody na 
stacji uzdatniania, a zatem i dla 
odbiorców 

2470 2018  Budżet ZWiK 

38. 
Modernizacja studni głębinowych 3 
szt. Ujęcie Kalisz – Przedwojewo  

W okresie podwyższonego stanu 
wód gruntowych, obudowy są 

180 2018 Budżet ZWiK 
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zalewane przez te wody. Każde 
zalanie skutkuje wykonywaniem 
dodatkowych czynności 
eksploatacyjnych i stanowi 
potencjalne źródło zanieczyszczenia 
wody. Ze względów sanitarnych 
wskazana jest modernizacja 
wymienionych obudów.  

39. 

Modernizacja przewodów elektry-
cznych zasilających pompy głębinowe  
ujęcie Gostkowo  

Modernizacja przewodów zasila-
jących pompy głębinowe zgodnie z 
pozwoleniem na budowę znak 
UAN.7351-299/98 z uwzględnie-
niem bieżących potrzeb wydajności 
studni i zatwierdzonych zasobów 

830 2016 –2017 Budżet ZWiK 

40. 

Modernizacja pól zasilających w 
rozdzielni głównej  Ob. Nr. 13, 12, 11-
04 Oczyszczalnia ścieków  

Obiekty oddane do użytku w latach 
1995-1997. Obecnie pracuje 
wyłącznik APU wraz z rozłą-
cznikami, zabudowane w rozdzielni 
głównej niskiego napięcia są bardzo 
wyeksploatowane w wyniku, czego 
występują bardzo poważne 
problemy związane z czynnościami 
łączeniowymi. Mechanizmy 
zabudowane w wyłącznikach zaci-
nają się, a elementy sterowania 
elektrycznego są niesprawne. Dalsza 
eksploatacja w/w urządzeń jest 
bardzo niebezpieczna i w skrajnym 
przypadku może dojść do sytuacji, w 
której cała oczyszczalnia zostanie 

322 2016 –2017 Budżet ZWiK 
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pozbawiona zasilania elektrycznego 

41. 

Montaż krat w kanale otwartym z 
automatyką lokalną na Oczyszczalni 
ścieków  

Kraty są pierwszym obiektem w 
ciągu oczyszczania ścieków. Montaż 
nowej kraty gęstej o prześwicie s=3 
mm wraz z prasą skratek poprawi 
pracę instalacji obiektów 
gospodarki osadowej.  

 

405 2017 –2018 Budżet ZWiK 

**zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego 

 

Realizowane i planowane do wdrożenia zadania przyczynią się do osiągnięcia następujących celów zapisanych w Strategii rozwoju 

społeczno - gospodarczego miasta Ciechanów do 2023 roku „Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku” 

Cel strategiczny nr 1 Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu przedsiębiorczości.  

Cele operacyjne: 

 prowadzenie lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej  wspierającej rozwój przedsiębiorczości przy współpracy  

z samorządem gospodarczym oraz przygotowanie terenów pod inwestycje. 

 Cel strategiczny nr 2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

 Cele operacyjne: 

 odbudowa tkanki miejskiej w obszarach problemowych; 

 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszarów zrewitalizowanych; 

 poprawę środowiska przyrodniczego. 

 Cel strategiczny nr 3 Podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

 Cele operacyjne: 
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 rozwój infrastruktury komunalnej;  

 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców; 

 ochrona i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego.  

Cel strategiczny nr 4 Kreowanie i promowanie wizerunku miasta. 

Cele operacyjne: 

 poprawa estetyki przestrzeni miejskiej. 

 

9.4. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

L.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty /efekty 
Szacunkowy 
koszt (w tys. 

zł.) 

Termin 
realizacji 

Sposób 
finansowania 

1.  

Opracowanie i przyjęcie do realizacji 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Ciechanów 

Możliwość aplikowania o środki 
zewnętrzne, w tym unijne na działania 
pro ekologiczne, określenie planu 
działań i ich realizacja  

14 2016* 

Budżet gminy, 

WFOŚiGW w 
Warszawie  

2.  

Zwiększenie poziomu instalacji OZE na 
terenie Miasta Ciechanów 

Zwiększenie liczby instalacji OZE 
(m.in. fotowoltaika, pompy ciepła) w 
budynkach użyteczności publicznej 
oraz budynkach mieszkańców 

4 000 

W tym wkład 
własny 1 000 
(mieszkańcy i 

gmina) 

2017-2020** 

Budżet gminy, 
RPO WM 

2014-2020, 
wkład 

mieszkańców 

3.  
Termomodernizacja budynków użyte-
czności publicznej 

Osiągnięcie wskaźnik afektywności 
energetycznej powyżej 25%, 
zmniejszenie emisji CO2 

3 000 2017-2020** 
Budżet gminy, 

RPO WM 
2014-2020, 

4.  
Realizacja programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta 

Likwidacja zagrożenia dla zdrowia 
mieszkańców i środowiska; usunięcie 

500 

(średnio 100 
2016-2020 Budżet gminy, 

WFOŚiGW w 
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Ciechanowa na lata 2016-2032 niebezpiecznych wyrobów zawiera-
jących azbest w zinwentaryzowanej 
ilości ponad 136 tys. m2 

rocznie) Warszawie 

5.  

Edukacja ekologiczna Wiedza mieszkańców w zakresie 
dotyczącym ochrony środowiska  
i gospodarki odpadami. 

100 

(średnio 20 
rocznie) 

2016-2020 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW w 
Warszawie 

6.  

Opracowanie dokumentacji na 
rewitalizację Parku im. Jarosława 
Dąbrowskiego oraz jego realizacja 

Zadbany i zagospodarowany teren 
parku, sprzyjający ochronie 
środowiska i spełniający potrzeby 
rekreacyjne 

1 000 2016-2020 Budżet gminy 

7.  

Rozbudowa sieci deszczowej kanalizacji 
miejskiej z separatorami do 
podczyszczania wód opadowych w 
ramach realizowanych inwestycji 
drogowych  

Poprawa stanu środowiska 
przyrodniczego, zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń opadowych 

Koszty 
uwzględnione 

w kosztorysach 
drogowych 

2016-2020 
Budżet gminy, 

środki 
zewnętrzne 

8.  

Modernizacja kotła wodnego WR25 nr 2 
z zastosowaniem technologii ścian 
szczelnych i zmniejszeniem nominalnej 
mocy cieplnej wraz z modernizacją 
instalacji odpylającej 

Modernizacja ma na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw energii 
cieplnej dla miasta do 2030 roku 5 300 2016  

Budżet PEC, 
WFOŚiGW w 
Warszawie 

9.  
Budowa kogeneracji gazowej o mocy 
max do 6 MW e 

Inwestycja jest pierwszym elementem 
spełnienia definicji wysokoefektywnej 
sieci cieplnej 

5 000 2016-2017** 
Budżet PEC, 

NFOŚ  

10. 
Instalacja rozproszonych źródeł ciepła 
(kogeneracja gazowa, kotłownie 
gazowe) na sieci dystrybucji 

Ograniczenie efektów ewentualnej 
awarii magistrali oraz zapewnienie 
mocy szczytowych 

5 000 2016-2017 Budżet PEC 

11. 

Przebudowa sieci ciepłowniczych  
z zastosowaniem rur preizolowanych  
w miejsce sieci cieplnych kanałowych,  
w tym odcinek od ul. Mleczarskiej do ul. 

Poprawa efektywności energetycznej 
poprzez obniżenie strat ciepła na 
przesyle oraz zwiększenie 

2 000 2017-2020** 
Budżet PEC, 

NFOŚ  
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Robotniczej oraz odcinek od ul. 
Robotniczej do ul. Niechodzkiej 

bezpieczeństwa dostarczania ciepła 

12. 

Budowa nowych odcinków sieci 
ciepłowniczej w celu przyłączenia 
nowych odbiorców ciepła 

Poprawa stanu środowiska poprzez 
przyłączanie owych odbiorców, 
likwidujących własne nieekologiczne 
źródła ciepła w mieście 

1 500 2016-2020 
Budżet PEC 

,NFOŚ 

13. 
Sporządzenie dokumentacji związanej z 
budową II kwatery składowiska 
odpadów w Woli Pawłowskiej 

Uzyskanie pozwolenia na budowę 
100 2016  Budżet PUK 

14. 
Budowa II kwatery składowiska 
odpadów w Woli Pawłowskiej 

Możliwość składowania odpadów 
balastowych z sortowni i odpadów 
budowlanych 

9 600 2019-2020** 
Budżet 

PUK/środki 
zewnętrzne 

15. 

Rozbudowa RZGOK II etap 

- boxy na surowce, 

- magazyn RDF, 

- plac rozdrabniania odpadów 
wielkogabarytowych, 

- myjnia kół samochodów i podwozi 

Uzyskanie powierzchni magazyn-
owych na odpady. Mycie i dezynfekcja 
pojazdów wyjeżdżających z RZGOK w 
Woli Pawłowskiej 1 800 2019-2020** 

Budżet 
PUK/środki 
zewnętrzne 

16. 
Zakup samochodu śmieciarki z 
przednim załadunkiem 

Zebranie z terenu miasta ok. 5 tys. ton 
odpadów komunalnych rocznie 

900 2016 Budżet PUK 

*Zadanie kontynuowane 

**Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania 

 

Realizowane i planowane do wdrożenia zadania przyczynią się do osiągnięcia następujących celów zapisanych w Strategii rozwoju 

społeczno - gospodarczego miasta Ciechanów do 2023 roku „Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku” 

Cel strategiczny nr 1 Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu przedsiębiorczości.  
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Cel operacyjny: 

 wspieranie edukacji oraz aktywizacja bezrobotnych. 

  Cel strategiczny nr 2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

 Cele operacyjne: 

 odnowa tkanki miejskiej w obszarach problemowych; 

 poprawa stanu środowiska przyrodniczego. 

 Cel strategiczny nr 3 Podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

 Cele operacyjne: 

 rozwój infrastruktury komunalnej;  

 ochrona i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego. 

 

9.5. Oświata i wychowanie 

L.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty /efekty 
Szacunkowy 
koszt (w tys. 

zł.) 

Termin 
realizacji 

Sposób 
finansowania 

1.  
Modernizacja kompleksu sportowego 
przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie 

Modernizacja bazy edukacyjno – 
rekreacyjnej, stworzenie warunków 
do rozwoju sprawności ruchowej 

1 200 2016** 
Budżet 

Gminy, środki 
MSiT  

2.  
Budowa bieżni lekkoatletyczneji syste-
mu nawadniania boiska piłkarskiego 
na Stadionie Miejskim w Ciechanowie 

Modernizacja bazy oświatowej, 
stworzenie warunków do rozwoju 
sportu 

3 000 2016-2017** 
Budżet 

Gminy, środki 
MSiT  

3.  Budowa i modernizacja  wielofun-
kcyjnych boisk szkolnych oraz placów 

Modernizacja bazy oświatowej, 
edukacyjno – rekreacyjnej, 

500 2016 - 2020 Budżet gminy 
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zabaw przy szkołach  i przedszkolach, 
w tym boisko do gry w plażowa piłkę 
ręczną w MZS nr 2 przy ul. 
Czarnieckiego 

stworzenie warunków do rozwoju 
sportu i do rozwoju sprawności 
ruchowej 

4.  
Termomodernizacja bloku sportowego 
Gimnazjum Nr 1 i bloku dydaktyczno - 
sportowego MZS Nr 2 

Podniesienie standardu i estetyki 
placówki, oszczędność energii 
cieplnej 

3 000 2017-2020** 
Budżet gminy, 

RPO WM 
2014-2020 

 **Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego 

Realizowane i planowane do wdrożenia zadania przyczynią się do osiągnięcia następujących celów zapisanych w Strategii rozwoju 

społeczno - gospodarczego miasta Ciechanów do 2023 roku „Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku” 

 Cel strategiczny nr 1 Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu przedsiębiorczości.. 

 Cele operacyjne: 

 Wspieranie edukacji oraz aktywizacja bezrobotnych. 

 Cel strategiczny nr 2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

 Cele operacyjne: 

 Odnowa tkanki miejskiej w obszarach problemowych. 

 Cel strategiczny nr 3 Podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

 Cele operacyjne: 

 rozwój infrastruktury komunalnej;  

 poprawę bezpieczeństwa mieszkańców; 

 tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców. 

Cel strategiczny nr 4 Kreowanie i promowanie wizerunku miasta. 
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 Cele operacyjne: 

 poprawa estetyki przestrzeni miejskiej. 

 wyraźne zaznaczenie i modernizacja centrum miasta 

 

9.6 Gospodarka mieszkaniowa 

L.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty /efekty 
Szacunkowy 

koszt (w tys. zł.) 
Termin 

realizacji 
Sposób 

finansowania 

1. 
Budowa budynku mieszkalnego Zaspokojenie oczekiwań mieszka-

niowych 
12 000 2016-2018 TBS 

2. 

Budowa obiektów socjalnych w 
technologii modułowej 

Realizacja obowiązku ustawowego 
zapewnienia lokali socjalnych 
Zaspokojenie oczekiwań mieszka-
ńców 

1 000 2016-2020 Budżet gminy 

3. 

Sukcesywne remonty i modernizacje 
budynków będących własnością 
Wspólnot Mieszkaniowych administro-
wanych przez TBS  

Poprawa bezpieczeństwa, podniesie-
nie standardu zamieszkiwania, 
docieplenie i odnowienie elewacji, 
wymiana pokryć dachowych, remont 
kominów i instalacji c.o., 
przyłączaniu budynków do sieci c.o. 

5 000 2016-2020 

Koszty 
wspólnot 

mieszkaniow
ych 

4. 

Sukcesywne remonty i modernizacje 
budynków komunalnych w zarządzie 
TBS  

Podniesienie standardu zasobów 
mieszkaniowych gminy, odnawianie 
i docieplanie elewacji, malowanie 
klatek schodowych, wymiana pokryć 
dachowych, przyłączanie budynków 
do sieci c.o. 

7.200 2016-2020 Budżet gminy 
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Realizowane i planowane do wdrożenia zadania przyczynią się do osiągnięcia następujących celów zapisanych w Strategii rozwoju 

społeczno - gospodarczego miasta Ciechanów do 2023 roku „Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku” 

Cel strategiczny nr 2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

Cele operacyjne: 

 pobudzenie aktywności społecznej w obszarach zmarginalizowanych; 

 odnowa tkanki miejskiej w obszarach problemowych. 

Cel strategiczny nr 3 Podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

Cele operacyjne: 

 rozwój i gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi; 

 rozwój infrastruktury komunalnej; 

 prowadzenie polityki społecznej adekwatnej do potrzeb mieszkańców;  

 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. 

Cel strategiczny nr 4 Kreowanie i promowanie wizerunku miasta. 

Cele operacyjne: 

 poprawa estetyki przestrzeni miejskiej. 
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9.7 Kultura i współpraca zagraniczna oraz sport i rekreacja 

L.
p. 

Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty /efekty 
Szacunkowy 

koszt (w tys. zł.) 
Termin 

realizacji 
Sposób 

finansowania 

1.  

Budowa, modernizacja  placów zabaw, 
siłowni zewnętrznych i parków rekrea-
cyjnych 

Stworzenie warunków do 
aktywnego odpoczynku i rekreacji 
dla osób w różnym wieku, 
poprawa wizerunku miasta 

1 000 2016-2020 Budżet gminy 

2.  

Zagospodarowanie „Doliny rzeki 
Łydyni” 

Ożywienie i ochrona obszaru 
cennego przyrodniczo, nadanie 
nowych funkcji edukacyjno - 
rekreacyjnych 

Koszty ujęte w p. 
9.2 Rewitalizacja 

obszarów 
problemowych 

2016-2019 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW w 
Warszawie 

3.  

Zagospodarowanie pasażu im.  M. 
Konopnickiej  

Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej, poprawa wizerunku 
miasta 

Koszty ujęte w p. 
9.2 Rewitalizacja 

obszarów 
problemowych 

2016-2017 Budżet gminy 

4.  

Budowa parku miejskiego i zagospo-
darowanie rekreacyjno – sportowo – 
turystyczne terenu „Jeziorko” 

Planowe zagospodarowanie 
przestrzeni miejskiej, poprawa 
wizerunku miasta 

Koszty ujęte w p. 
9.2 Rewitalizacja 

obszarów 
problemowych** 

2017-2020** 

Budżet gminy, 
środki RPO 
WM 2014-

2020 

5.  

Poprawa dostępności do kultury przez 
dostosowanie budynku mieszczącego 
Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej „Studio”, pozwalające na 
wprowadzenie nowych funkcji 
kulturalnych, w tym edukacyjnych 

Zwiększenie dostępu do kultury i 
edukacji, w tym dla osób 
niepełnosprawnych, zwiększenie 
efektywności energetycznej 
budynku, stworzenie nowych form 
edukacji. 

2 300 2017-2019** 

Budżet gminy, 
środki RPO 
WM 2014-

2020 

6.  Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych   Wybudowanie w czasie obowiązy-
wania Planu co najmniej 10 km 

Koszty ujęte w 
dokumentacjach 

2016-2020** Budżet gminy, 
środki RPO 
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ścieżek rowerowych drogowych WM 2014-
2020 

7.  

Modernizacja i rozbudowa bazy 
sportowej: modernizacja zaplecza 
technicznego Krytej Pływalni, budowa 
bieżni, oraz budynku zaplecza 
technicznego ul. 3 Maja 7 

Podniesienie standardu obiektów 
sportowych w mieście, rozwijanie 
aktywności sportowo – rekrea-
cyjnej 

5 000** 

 
2016-2020** 

Budżet gminy, 
środki 

zewnętrzne 
MSiT 

8.  

Termomodernizacja Hotelu Olimpij-
skiego wraz z remontem pokoi 
hotelowych 

Poprawa standardu miejskiego 
obiektu hotelowego 

4 000** 2017-2020** 

Budżet gminy, 
środki RPO 
WM 2014-

2020 

 **Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego 

  Realizowane i planowane do wdrożenia zadania przyczynią się do osiągnięcia następujących celów zapisanych w Strategii 

rozwoju społeczno - gospodarczego miasta Ciechanów do 2023 roku „Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku” 

Cel strategiczny nr 2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

Cele operacyjne: 

 pobudzenie aktywności społecznej w obszarach zmarginalizowanych; 

 odnowa tkanki miejskiej w obszarach problemowych; 

 poprawa stanu środowiska przyrodniczego. 

Cel strategiczny nr 3 Podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

Cele operacyjne: 

 rozwój infrastruktury komunalnej; 

 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców; 
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 ochronę i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego; 

 tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców. 

Cel strategiczny nr 4 Kreowanie i promocja wizerunku miasta. 

Cele operacyjne: 

 rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego; 

 poprawa estetyki przestrzeni miejskiej; 

 promocja miasta. 

 

9.8 Bezpieczeństwo 

L.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty /efekty 
Szacunkowy 

koszt (w tys. zł.) 
Termin 

realizacji 
Sposób 

finansowania 

1.  

Modernizacja i budowa oświetlenia 
ulicznego i drogowego w mieście, w 
tym montaż solarnych słupów 
oświetleniowych, lamp w technologii 
solar 

Wzrost bezpieczeństwa użytkowni-
ków dróg, poprawa efektywności 
energetycznej 500 2016-2020 Budżet gminy 

2.  

Budowa oświetlenia ulicznego zgodnie 
z harmonogramem budowy dróg, w 
tym montaż solarnych słupów 
oświetleniowych, lamp w technologii 
solar 

Wzrost bezpieczeństwa mieszkań-
ców, niższe koszty eksploatacji Koszty ujęte w 

nakładach na 
budowę dróg 

2016-2020 Budżet gminy 

3.  

Rozbudowa monitoringu miasta – 
opracowanie dokumentacji 
modernizacji i rozbudowy oraz 
wdrożenie 

Wzrost bezpieczeństwa mieszkań-
ców 

800 2016-2020 Budżet gminy 
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4.  

Modernizacja  - remont Systemu 
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania 
ludności o zagrożeniach dla miasta 
Ciechanów  

Wzrost bezpieczeństwa mieszkań-
ców 

205 2016-2020 Budżet gminy 

5.  

Wyposażenie w niezbędny sprzęt, 
środki techniczne i umundurowanie 
formacji obrony cywilnej przewidzia-
nych do realizacji działań 
ratowniczych na terenie Gminy 
Miejskiej Ciechanów, wyposażenie 
miejskiego  magazynu obrony cywilnej 
w: sprzęt do zabezpieczenia ewakuacji 
ludności i mienia na wypadek 
masowego zagrożenia oraz w sprzęt 
przeciwpowodziowy 

Wzrost bezpieczeństwa mieszkań-
ców 

125 2017-2020 Budżet gminy 

 

Realizowane i planowane do wdrożenia zadania przyczynią się do osiągnięcia następujących celów zapisanych w Strategii rozwoju 

społeczno - gospodarczego miasta Ciechanów do 2023 roku „Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku” 

Cel strategiczny nr 3 Podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

Cele operacyjne: 

 rozwój infrastruktury komunalnej; 

 poprawę bezpieczeństwa mieszkańców; 

 ochrona i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego; 

Cel strategiczny nr 4 Kreowanie i promowanie wizerunku miasta. 

Cel operacyjny: 

 poprawa estetyki przestrzeni miejskiej. 
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9.9 Sfera społeczna 

L.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty /efekty 
Szacunkowy 

koszt (w tys. zł.) 
Termin 

realizacji 

Sposób 
finansowani

a 

1.  Rozwój Centrum Wolontariatu 
Aktywizacja środowisk lokalnych, 
wsparcie inicjatyw społecznych 

75  2016-2020 Budżet gminy 

2.  

Utworzenie Placówki Wsparcia 
Dziennego dla dzieci i rodzin 
borykających się z problemami 
opiekuńczo – wychowawczymi z 
terenu Ciechanowa 

Element systemu wspomagającego 
wychowanie i aktywizację dzieci i 
młodzieży, zwłaszcza z rodzin 
dysfunkcyjnych, stworzenie 
warunków dostępu do usług 
środowiskowych. 

500 
2016- 

2018** 

Budżet gminy 
– wkład 

rzeczowy, 
środki RPO 
WM 2014-

2020 

3.  

Aktywizacja osób bezrobotnych przy 
wsparciu instrumentów rynku pracy 
wdrażanych przez PUP oraz w ramach 
innych projektów 

Zwiększenie aktywności osób 
bezrobotnych, powrót na rynek 
pracy 

Koszty 
niemożliwe do 

wydzielenia 
2016-2020 

Budżet gminy, 
PUP 

4.  

Aktywizacja społeczno – zawodowa 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z terenu Miasta Ciecha-
nów w ramach partnerskiego projektu 
pn. „Aktywna integracja drogą do 
zatrudnienia” (partnerstwo z PCK) 

Nabycie nowych kwalifikacji przez 
osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym, integracja społeczno – 
zawodowa, wsparcie integracyjne 
dla dzieci (kolonie) 

 954,  w tym 

wkład własny bez 
finansowy/rzeczo

wy 

2016-2017 

Budżet gminy 
– wkład 

rzeczowy, 
środki RPO 
WM 2014-

2020 

5.  
Wspieranie działań skierowanych do 
seniorów oraz do osób niepełnospra-
wnych 

Aktywizowanie środowiska 
seniorów i osób niepełnospra-
wnych, wspieranie działań 
służących integracji społecznej 

Koszty 
niemożliwe do 

wydzielenia 
2016-2020 Budżet gminy 

6.  
Edukacja kulturalna i integracja 
społeczna mieszkańców 

Podniesienie poziomu życia miesz-
kańców, zwiększenie integracji 
mieszkańców, tożsamość lokalna 

Koszty 
niemożliwe do 

wydzielenia 
2016-2020 Budżet gminy 
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**Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego 

Realizowane i planowane do wdrożenia zadania przyczynią się do osiągnięcia następujących celów zapisanych w Strategii rozwoju 

społeczno - gospodarczego miasta Ciechanów do 2023 roku „Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku” 

Cel strategiczny nr 1 Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu przedsiębiorczości. 

Cel operacyjny: 

 wspieranie edukacji oraz aktywizacja bezrobotnych. 

Cel strategiczny nr 2 Rewitalizacja obszarów problemowych. 

Cel operacyjny: 

 pobudzenie aktywności społecznej w obszarach zmarginalizowanych. 

Cel strategiczny nr 3 Podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

Cel operacyjny: 

 prowadzenie polityki społecznej adekwatnej do potrzeb mieszkańców. 

 

9.10 Urząd Miasta 

L.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty /efekty 
Szacunkowy 

koszt (w tys. zł.) 
Termin 

realizacji 

Sposób 
finansowani

a 

1.  
Instalacja paneli fotowoltaicznych na 
budynku Urzędu Miasta 

Obniżenie kosztów energety-
cznych, ochrona środowiska 

250 
2017-

2020** 

Budżet 
gminy, środki 

RPO WM 
2014-2020 

2.  
Kontynuacja wprowadzania 
najlepszych praktyk informatycznych 
w Urzędzie, utrzymanie i rozwój 

Poprawa jakości funkcjonowania 
urzędu i podniesienie poziomu 
obsługi klienta, dostęp do 

800 2016-2020 Budżet gminy 
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rozwiązań informatycznych w 
mieście – strefy WiFi, info kioski 

bezpłatnego Internetu dla 
mieszkańców i turystów 

3.  
Funkcjonowanie Punktu Wsparcia 
Inicjatyw Lokalnych „Rozwój przez 
projekty” 

Wsparcie lokalnych organizacji 
pozarządowych lokalnych 
przedsiębiorców, jednostek 
organizacyjnych urzędu miasta 
przy aplikowaniu o środki 
zewnętrzne 

bez kosztowo 2016-2020 
Budżet 

gminy/praco
wnicy urzędu 

4.  
Funkcjonowanie Punktu wsparcia 
przedsiębiorców 

Wsparcie osób planujących założyć 
działalność gospodarczą oraz 
prowadzących działalność 
gospodarczą 

bez kosztowo 2016-2020 
Budżet 

gminy/praco
wnicy urzędu 

5.  
Powstanie i funkcjonowanie Pracowni 
Badań Dziejów Miasta 

Dokumentowanie i archiwizowanie 
materiałów dotyczących dziejów 
miasta oraz promowanie 
dziedzictwa kulturowego 

bez kosztowo 2016-2020 
Budżet 

gminy/praco
wnicy urzędu 

6.  
Utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i 
doskonalenie systemu 

Doskonalenie metod zarządzania w 
oparciu o normy systemu jakości, 
zapewnienie przejrzystości i 
jakości usług i pracy urzędu miasta 
na rzecz klientów 

22 2016-2020 Budżet gminy 

7.  
Współpraca regionalna i 
ponadregionalna 

Podejmowanie wspólnych 
inicjatyw, rozwiązywanie 
problemów społecznych, 
gospodarczych oraz 
wykorzystywanie dobrych praktyk 
przy wykorzystaniu doświadczeń 
partnerów 

Koszt niemożliwy 
do wydzielenia 

2016-2020 Budżet gminy 

**Zadanie do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego 
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Realizowane i planowane do wdrożenia zadania przyczynią się do osiągnięcia następujących celów zapisanych w Strategii rozwoju 

społeczno - gospodarczego miasta Ciechanów do 2023 roku „Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku”: 

Cel strategiczny nr 1 Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu przedsiębiorczości. 

Cele operacyjne: 

 prowadzenie lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej wspierającej rozwój przedsiębiorczości przy współpracy z 

samorządem gospodarczym oraz przygotowanie terenów pod inwestycje; 

 podnoszenie jakości usług administracji samorządowej poprzez współpracę regionalną oraz doskonalenie metod i technik 

zarządzania oraz obsługi 

Cel strategiczny nr 3 Podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

Cel operacyjny:  

 Rozwój infrastruktury komunalnej. 

Cel strategiczny nr 4 Kreowanie i promowanie wizerunku miasta. 

Cel operacyjny:  

 rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 
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10. System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego 

Aby opracowany dokument przyniósł spodziewane efekty, konieczne jest jego 

właściwe wdrażanie, kontrolowanie przebiegu i czuwanie nad realizacją zadań. 

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego powiązana będzie ściśle ze strukturą 

organizacyjną Urzędu Miasta i innych miejskich jednostek organizacyjnych. Naczelna 

zasada polega na przypisaniu merytorycznym wydziałom (zgodnie z zakresami ich 

działania) bądź jednostkom organizacyjnym miasta (zgodnie z zapisami statutowymi) 

odpowiedzialności za realizację określonych przedsięwzięć, zapisanych w niniejszym 

Planie.  

Realizacja zadań zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego w dużej części 

uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowania ze wszelkich możliwych  

źródeł zewnętrznych, jak również racjonalnego i efektywnego gospodarowania 

posiadanymi zasobami. Samorząd gminny dołoży wszelkich starań, aby zadania 

zapisane w niniejszym dokumencie zostały zrealizowane, a tym samym prowadziły 

do osiągnięcia celów wyznaczonych w Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego 

miasta Ciechanów do 2023 roku „Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku”. 

 

11. Sposoby monitorowania, aktualizacji, oceny i komunikacji 

społecznej 

W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań 

ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego prowadzone będzie bieżące monitorowanie 

postępu prac i ich weryfikacja. Monitorowanie umożliwia porównanie, w określonym 

przeciągu czasu, rzeczywistych efektów z planowanymi i pozwala stwierdzić, czy 

procesy realizacji zmierzają do osiągnięcia założonych celów. Ocena i wnioski  

z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będą przedstawiane przez kierowników 

odpowiedzialnych komórek organizacyjnych w formie raportów Prezydentowi 

Miasta w okresach rocznych – za każdy rok kalendarzowy w miesiącu lutym 

kolejnego roku. Prezydent Miasta będzie przedstawiał Radzie Miasta ocenę stopnia 

realizacji Planu za rok ubiegły w II kwartale (kwiecień) kolejnego roku 

kalendarzowego. 

Informacje o stopniu realizacji Planu będą podawane do publicznej wiadomości 

za pośrednictwem mediów lokalnych oraz gazety Samorządowej Urzędu Miasta. Plan 
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Rozwoju Lokalnego będzie corocznie aktualizowany ze względu na konieczność 

dostosowania zamierzeń do potrzeb i możliwości finansowych. 


